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হেমপ্রভা | 

চট্টগ্রামের পৌরাণিক এঁতিহামিক 

কাব্য। 

শ্রীকালীকমল দত্ত গ্রণীত। 
“ভনশী অন্মভুমিচ্চস্বর্থাদপি গরিষসী” 

ক্ষলিকাত৷ ১৭নং বঘুনাথ চাটুর্য্যেব সীট ব্রাহ্মমিশন গ্রেসে 

শ্রকাণ্ডতিকচ্ত্র দণ্ দ্বারা মুন্রিত। 

সন ১২৯৩ সাল। 
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উৎসগ পত্র। 
পুজাতমা, 

্র্গীয়া মাতা ঠাকুরাণী, মহাশয়ার, 
রা ভ্বীচবণ কমলেবু। * 

যে মৃহৃণ্টে আপনি বিধাতাব 'অপবিবর্তনীয় বিধানে হৃতভাগানে 
অভশ শে(কপাণদ্ব ড্রবাইযা ইহলোক হইতে বিদাঘ গ্রহণ কবিলেন 
(সই মুভ ভই। তঁ আপনার প্রিযতম সন্তান ইহাঁব লবননষয জ'ল 
প্ডন। কতই ভানু ডুব থাইল, হিংস্র জন্তব ভাষণ দ'শনাঘাত সহা 
কবিল, উন্ধ'ল ভনঙ্গাবলীন 'আঘাদত ক্লান্ত ইসা বতবাব "সই গগণ- 
স্প্শী লহবীন।লা সমভিব্যাভাবে আকাশমার্দে উিত হইল, কতবার 
অতল সম্দ্রেব হলভাঁগে নীত হঈল,তাহা! আপনাব অপত্য-ক্সেহ-কাতপ 
জদম ভিন্ন আব কে উপশব্ধ কবিদত পাবে । যতক্ষণ পধাস্ত চৈতন্ক 
ছিল ভহণ মনে কবিষাডিলা, ইহাতেই জীবনের শেষ অঙ্ক পর্যা- 

বশিত হান । অবশেষে নেই প্রচও তবঙ্গাভিবাণভ কোথাষ নীত হই- 
লাম নালতে পানি না। কিন্ত চৈতন্য লাভেব অব্যবহিত পুব্বেই দেখি 
লান, ঘেন কোন গতীন অবণ্য এদেশে নবীন ছুর্বা।দল পনাশাভি 
বুক ছাষাৰ শধন করিস! বহিখাছি । দেখিলাম, ভীষণ ভিংত্র জন্থগণ 
বদন বাাদান কশিষা আমাৰ চতুদ্দিক তজ্ঞন গজ্ঞন ক।বাতন্ছ। বাগ 
(নইখানে উত্তাল লহবাঁমাল। কিন্বা েই প্রচ বঙ্গ সংঘষিত গভীণ 
কোল হিল নাঃ ভবুগ্ত এক এক বব এ তথাপহ হিংআ জন্ধদিণের 
জ্জন গজ্ঞন মন প্রাণ গাকুল হইতে লাগিল] বোধ ভঠল যেন, 
তাহারা "নাকে কবলিত কাবাত উপাতি তইবাছ । ভ্য সমস্ত 
শবীব শিভনিগ। উঠিশ | চন্দ উন্দালন বৰ | দোশলান, তুক্কিভানভল 
পিঠনাদেৰ নামান পার্গদিণশ [বমপ্র ভানে অ"শীন বহিষাছেন। টাই 
ভদবস্থ পেপে বুঝ পাবলান, অয পিভবা ভবাশ শীত হইবাছি। 
ভণ্াপদ দস ভমে অভিড়ন্ বিলি। ৫&'ই মাত্র পারব পবিবন্তন 
কণিতে উপাহ ভহলাম অমনি আম। ভই/হ টচতগ্ত অন্তত 

লাগিল। মরন কবিশাম হা জশ্মব মত বিদাখ গ্রহণ ৭ নয আন স্ব ২ 

রঃ 

পা ২০ রে কিন্ত এ!। নর্লজ্জ পাপিষ্ট পাব।ণ, অপনিসীঘ বষ্ট বন্ধণা সহ ববিৰ 

দন পভ 'পীন হইতে পলায়ন বৰিতে ইচ্ছা কবে না। অ 
দর্পিদ প্রাণ বহিগীত হইল না। 

কতগ্গা পান নোধ ইল, স্বদীপ শান্তি ভনাধিক আদবধীদ 
মাহৃবাৎ্স দবন মুদ্টিমশী ভইৰ। এই (শোচনীৰ অবস্তাৰ মামাকে 
ক্রোডে ধাণ কবিশ। আপনি যেন স্বগ্পীষ সৌনভনন্ মনো হব অঞ্চল 

এ 

দি তি এ হও নখে এ 
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দ্বাৰা আমাব কাঁলিম! মাথ| বিষণ্ণ বদন মুছাই71 ঘন ঘন চুম্বন কৰিত্ছে 
ছেন। জদযে আনন্দ ধবিল না, আনন্দে মন নাচিষা উঠিল। কিনব, 
মা। ভতভাগ্যেব পোডামুখ হইতে মধুমাখা মা শব্দ বিনিঃস্যত হই 
না হইতেই আমাঁব স্ুধ স্বপ্মেব অবসান হইল। পবে সই মনেশহৰ 
দৃশ্ত মনে পডিযা পবিত্র অন্তবকে পুনর্ধাৰ ব্যাকুল কবিষা তুলিল 

দব কিঞ্চিৎ স্থুস্থ হইলে দ্রেখিলাম শান্তিদেবী পুরব্বাব অন্তঠিতা 
হইযছেন। বোধ হইল যেন সেই পাঁপিষ্ঠ ছিংআ জন্তগণ তাহাকে 
কবলিত কবি! আমাৰ দিকে প্রধাবিত হইতেছে । বুখা পলাথন 

চেষ্টা ববিলাম, সমস্ত পথ অবকদ্ধ বোঁথাষ পলাঁইৰ ? বিপন্ন হইয] 

উপচ্চঃস্ববে বোদন কবিতে লাগিলাম। 

এইবপে দ্রিনেব পব দিন, মাসেব পব মাস অতিবাহিত হইতে 

লাগিল, শোক দু.খে মন ক্রিষ্ট ও জজ্ঞশিত হইল | অবশেষে 
সহিযুশ্তা প1বশূন্ঠ ভইয1 জীবনে শির্বীসনই প্রেষঙ্গৰ স্থিব বশিলাম। 
কনকর্দিন পবিভ্রণেব পব একদিন ৬ আদিনাথ ধামে উপস্ডিত 
ভইলাম। তত্রস্ত মহেশ মহিমা সরৃশ প্ররূতিব আম্চদ্য সৌন্দ্যা 
পধ্যবেক্ষণ কবিষা যত্পবোনান্তি প্রীত ভইলাম। জদস ভক্তি ৪ 

প্রেমবাস আহত হইল | চতুদ্দক খেন, অদণ্থা লঙ্ছদীনাল। বক্ষে 
ধারণ কব্ষাহাসিতে হাসাত নাচিভে নাচিতে মছেণেব গৌণ কীছন 

কবিতেন্ছ । ইতস্তহঃ পর্ব্ভ্রমণক্দ্ল অকল্মত এক গুকাগ াজ- 

* পুবীর ভগ্নীবশেদ নবনগো১ব হইনা। এই প্রধান শান্তি বিলাজিভ 
মবণ্যে উতা কোন্ মহাপুকরষেন কীন্ঠি নিদশন? অবগতিন নিশি 
মন কৌত্হগাক্রান্ত হইল। বিস্তপ অনুসগ্ধীণনও আশা পুর্ণ ভইল 

না। অবশেষে এক নৃদ্ধাব মুখে “হ্মঞভাব" জীবনবাঙিনী নিষা 
প্রাণ শীতল তইল। তাভাব জীবনেও এই দরিদ্র জঃবনে অনেক 

সানগ্জন্ত দেখিষ। তাহাকে জীবন সহস্নী কশিলান। _ 

মা। স্ুসন্তান স্রবাসিত ঘানাভব প্রম্পে জনণীন ইপাদপদ্ 

আস্গনা কবিষা থাকে । আন তাঁদুশ অ্রবাসিত পুষ্প কোথা 

পাব £ আপনি অপন্ঠ প্নেহ বশবন্ভী হইয। আমান শ্দ্র উপঞ্ভান ৪ 

উপক্গা কবিখেন না এই ভব্সাব আমাৰ প্রাণ প্রতিমা “€েম প্রভাকেশ 

াপনার পবিত্র চবণ বনলে পসনপণ কবির নি.ম্গপ্ত ভইলাম। 

মা, ইহ! দিতান্ত অপদার্থ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হহলেও আপনাব চরণে 
অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইবে না ইহা আনার একমাত্র ভবসা। 

উগ্াস আপনান শেছেৰ 
১লা আশ্বিন 

১২৯৩ বাক্ষাল। বালী 

ছু অধুলা “রাজা ট নানে আসিদ্ধ। 



ভ্রম সংশোধন ! 

পাও অশ্চদ্ধ 

হ্থন্সেহে 
সনে 
দশান্ত 
ব্টপি 

গেদববী 
চ্যুত 

্রন্থা 

নুন্ুপ্থু 

পুন্হাগে 

ষ্চা 

বাজাব 
শৃঞ্ 

খ্বেদ 
হ্থা। 
দনগ্র 
ক্ষএরীব 
পডল। 

ছ্বোবাবিক 
পৃষ্ঠে 

প্রকোষ্টে 

কাষ্ট 
বাজলতুবী « 
লুটিল 

ভাবি 
প্রমিল৷ 
ৎসাবিক 

কজ্জল 

নির্যাতনে 

তাববাজি 

শুদ্ধ 

সন্গেহে 

মনে 
দ্রশাস্ত 
বিটপা 

গোদাধৰী 

চ্যুত 

গ্রন্থি 

সুবুপ্ঠ 
পুলা ভাগে 
শচা 

বাছাৰ 
শঞর 
স্ব 
য্থ। 

সমগ্র 

ক্ষাত্রর 

পডিল। 
প্ৌৌোবাবিক 

ষ্ঠে 
প্রকোষ্ঠে 
কান্ঠ 
বাঁজি তৃবাঁ 
লুঠিল 
ভাবী 
প্রমীল। 
সাংসাবিক 

কঙ্জল 
নির্ব'তনে 

তাঁবাবান্দি 



৭৩ 

৭৪ 

%/ গু 

অশুদ্ধ 
উজ্ল 

বিবত! 
তলে 
ক্ষণ 
পবিন্মী 
মুশল 

ষ্টঙগে 
চিন্কণ 

তেযোব 
ববাঙ্কন। 
পৃত্রেব 
সাক্সি 

অন্তর্ধ্যামী 
আপত্য 
অননি 

প্রতিক্ষাষ 
সদত 
বিবোচিত 
অহনিশি 
ক্রাড! 

কহ 
গবীবসি 
যোভবী 
বিছৃতি 

কৌপিন 
উজ্জ্বল 
উঃ 
যো 

কদ্াঁমি 
ঝণ্জা 

উদ্দালীন্ 

শুদ্ধ 
উজ্জ্্প 
বাবত! 

জলে 
ক্ষণে 

পনীক্ষি 
মুষল 

সাষ্টাঙ্গে 
চিকণ 

তোমার 
বাবাঙ্গন' 
পুত্রেব 
সাক্ষা 
অন্তর্যামী 
অপত্া 
অমনি 
প্রতীক্ষার 
সতত 

বীবোচিত 
অহনিশি 

ক্রাডা 

কভু 

গবীয়সী 
ষোডশা 
বিভতি 

বৌপান 
উজ্জল 
উঃ 
যোদ্ধ, 

বদ্দনি 
ঝঞ্ধা 
উদাী*ল 



পু বাহিত্য-পরিষত ই 
নাজ 7১ 

চির রর খিক সং ্ 2৫, ৪৮২ 

রাজভবন। 

মৈনাক নামেতে গ্রিবি বঙ্গভূমি-ক্রোডে, 

বঙ্গোপদাগর-পাঁবে আছে দীডাইয়া, 
'অভ্রভেদী গিরি-শঙ্গ ধরিয়া! মস্তকে 

বিস্তীর্ণ আকাশ ভাব, চিবনত খাঁর 

চবণে মহেশখালী চকু থীবাদেশে, 
অগণিত মেঘ মাল! মালাকার রূপে, 

শালেন সলিলী রাজ্য দক্ষিণ চউলে। 
অনস্ত অজেয়সিন্ধু, অনন্ত নীলিমে 

নুবেষ্টিত চক্রাকারে, শত প্রনারণে 
যুবতী-নিতন্বে যথা রজত মেখল৷ ! 

ফেণিল ভবমি-শিব, লহবে লহরে 

মস্তাষিছে যেন মরি অনন্ত বিলাসে, 

নয়নেব শ্রীতি-কর কুঞ্জ গ্রাতিবিশ্ব 
তবল হৃদয়ে ধরি গাতিয়া প্রমোদে ! 



হেমপ্রভা। 

শোভিতেছে শৈল রাজি গিরিপাদঘদেশে, 
শোভে যথা পাত্র মিত্র, অদূরে নৃপতি, 

ধন্মাধিকরণৈ যবে বসি ফুলপমনে, 
শানেন সাম্রাজ্য নিজ বুদ্ধি বি্তগুায়। 

সুগন্ধি কুনুম গন্ধ মলয় অনিল, 

থেকে থেকে, স্থলে, নীরবে, অনিবাব 

বহিয়। গুনায় যেন প্রণয় বাবতী। ।+-- 
নবীন প্রণয়ী যথা প্রণয়ে মজিয়া, 

বলি প্রণযিনী-পাঁশে, অর্ধ অনারৃত 

নিবখি নির্মল বক্ষে পীন পয়োধর, 
চুম্িছে রক্তিম ওষ্, গোলাপ গঞ্জিত 

গণ, নীলোৎপল সম আয়ত লোচন, 

তরল-বিছ্যুত্ৎমাখ। প্রেম মুখ খানি, 

কিংবা লাজ-মাখ। কথা কহে কাণে কাণে ! 

নুবর্ণকিরীট প্রায় শৈল-শির-শোভী 

সদ্যন্ফ,ট পুষ্প-পুর্ণ-স্ামল-বল্পবী, 

জড়াইয়া বনম্পতি আরণ্য প্রণয়ে, 

বিতরিয়া পরিমল অলান অন্তরে 

প্রকৃতি-অণ্তর-মোহী রয়েছে সঙ্ষিত। 
বিস্তারি অযুত শত শাখা প্রশাখায়, 

আতপশ্অভেদ্য নব শ্টাম পত্র দলে, 

ধাড়ারে অটল ভাবে বনস্পতি চয়, 

হৃজিয়াছে কি কৌশলে নীল চন্দ্রাতপ 1-- 
প্রক্কৃতির কল-কণ্ঠ বিহঙ্গ নিচয়, 



শ্রথম সর্গ। 

তরু-ডালে, ছায়াতলে, নীরজ অনিলে, 

বসি প্রেম-সন্মিলনে গাইছে মধুর ! 
স্বগ-পবায়ণ! বননুন্দরী হবিনী 

চাটিছে স্বস্সেহে নিজ শাঁবক-শরীব, 
হায়রে সংলারে অক্ুত্রিম এক মাত্র 

ত্রিদিব ললাম ভূত জননীব স্বেছ 1 
কোথাও চুম্বিছে ঘন প্রণয়ী-বদন 
দঁড়ায়ে সম্মুখাযুখি সুদীর্ঘ চুহ্বনে ! 

কোথাও শাবকগণ ধাইছে, থামিয়া, 

ক্ষণেফে চকিত কর্ণ, শুনিয়ী অদূরে 

গুক্ষ-পত্র-নিষ্পীড়ন পবন-সঞ্চাবে, 

আবার আনন্দ সনে ধায় লাফাইয। | 

শোভিতেছে 'আদি কু অদূর গহ্ববে, 

নির্মল সলিল, যেন দাডিমের রস ! 

নুস্নিদ্ধ সুস্বাছ ভবে, তাহে স্থুবাসিত 
বোর্গীর আরাম লভে, পুক্রহীন। নারী 

পায় পুক্জ রত, পতি বিহীন! কামিনী 

লভে পতি মনোমত, দূরের মানস 

কলে সদ্য, ভক্তিভাবে পুত বারি তার 

সাধ পুরি এক বিন্দু করিলে গ্রহণ। 

প্রকৃতি-বিলাসী ওই তুঙ্গ গিরি দেশে, 

রহিয়াছে আচ্ছাদিয়৷ পল্পব ছায়ায় 

একটি অক্ষয় বট," সারি কি হুন্দর । 

“কে বলিতে পারে উহ! কত কাল হ'তে, 



ক্মেপ্রজা। 

আরে কত কাঁল র'ৰে ধাড়ায়ে অচলে ? 

তাঙ্গেনি একী শাখা, দেখে নাই কভু 
ঝারিতে একটি পত্র প্রন্কৃতি নয়নে, 

মাথ! নাড়ি দেয় ললায় কানন নুন্বরী 
এসন্বাদে”_-চক্ররাত্যা, ঝঞ্] ভয়ঙ্কব 

ক'রেছে ছ্থে অশণিত ঘোব বিপর্য্যয় । 

ত্রেতায দবশান্ত বীর, রক্ষ কুল পতি 
লঙ্কেশ রাবণ, জমি দেখ দেশাস্তর, 

দিবিজন্মে জনি ক্রমে, আলি এক দিন্ন 

হ'লো৷ উপনীত, কৈলাশ শিখর দেখে 

হরের ভবন যথা-__সুখ রম্য স্থান $ 

দেখিলা কর্ক র রাজ, পর্ণ-বিনির্দিত্ত 

কৈলাশ-উদ্ভান-প্ঃখে, নুরম্য কুচীরে 
প্রপূরিত ভূতদল-_ভূত-নাথ-চর, 

উন্মত্ত ধুর! পানে, রক্ত জব! আখি ! 

হেরিয়। উদিল শঙ্কা 1--কোথাও নেহ্থারে, 
সিংহ ও শ্বার্দ,লে মিলি একত্রে, নির্ভয়ে, 
পান করে সিদ্ধ জল একই নির্ঝরে, 
কাহারে। ন্মৃহিক হিংসা , বিড়ালে মুষিক 
পোষে ত্ম্ত দুগ্ধে যথা! আপন শাবকে , 

বহিয়াছে দ্বার দেশে দ্বারবান্ প্রায়, 

দেব আদি নাথ, করে তিমুখী অিশুল 
অনন্ভরে নবিন্ময়ে লক্কার ঈশুর 

বলিলেন “সাদি নাথে” কহ'দেব দাত 



প্রথম সর্থ। 

বিতরি করুণা-কণ?, জিজ্ঞায়ে-বিনয়ে ৮ 

“কি প্রনাদে হিংসা শুম্ত এ আরণ্য জীবী, 
সকলি সমতা ভাবে, কেন কৃহ যাবা " 

হেরি পরম্পবে রোষে কুপিন্ড অন্তরে 

আধক্রমিত ? হেথ! তার। একজে পুলকী ।”-- 

উ্বিল। আদি নাথ “শঙ্করের বব” । 
__- শা শুনিয়। নৃুপতি, 

বলিলেন ভক্তিভাবে আনন্দ বিহ্ধলে 1 

“চল দেব, মম সনে স্বর্ণ লঙ্কা পুরে, 

বিশাল সলিলী রাজ্য পরিখ! যাহার, 
স্থাপনা করিয়ে তোম৷ সুবর্ণ দেউলে, 
নিত্য ষোড়শোপচারে পুজি ও পদে 

ফলিত করিব জন্ম, লি পবিভ্রুত। ?” 

বাবণের আশু ভক্তি দেখি আশুতোষ, 

চলিলা রাবপ-্ষন্ধে চড়ি আদি নাথ !_ 
“এই যে চলিনু তব ন্ব্ণ লঙকা-্বীপে, 

ওহে রক্ষ কুল পতি, অশেষ ভক্তির 
প্রভাবে আবদ্ধ হ'য়ে - তব অনুগামী ! 

কিন্ত বথ। আম। অগ্রে করিবে স্থাপন, 

লইতে কোথাও আর নহিবে শকৃতি ৷ 

মম এই বাক্য দৃঢ় হইলে পালিত, 

কলিবে মানন-তরু চিরকাল তব, 

থাকিবে অচল। লক্ষ্ী”'-_-কহিল। রাবণে ॥ 



হেমগ্রতা। 

কমে যবে উপনীত “মহেশ খালী” খে, 

ব্যথিল। বাক্ষরবায প্রতাব-পীড়ায়, 

অক্ষয় বটপি তলে বাখি “আঁদি নাথে 
বসিল। প্রসাবে নৃপ , সে প্রত্রাব-আতে, 

জন্মিল ভীষণ নদী “মুত্রছড়া'* খ্যাত। 

এবেও বহিছে যার ভ্রোত অনর্গল, 

দিবানিশি এক শ্রোতী,__সাগব সঙ্গমে । 

বিরাজিত“আদি নাথ” *ৈলাঙ্গ শব 

সজ্জিত ইসউকালযে, বট বৃক্ষ তলে, 

কি মবি পবিত্র ্থান,__চিত মুগ্ধ কব । 

বহিতেছে অবিবত বসস্ত সমীব, 

চুবি কবি মলযেব ভ্রাণ মধুময়, 
কাপাঁবে ধ্বনিত ক্,--নীল পত্র তলে 

গাইছে ষে পিক বাল! মধুব বঙ্কাবে, 

নাচা+ষে কুসুম বন্দ রৃস্তেব উপবে। 

কোথ বক্ষ ডালে বনি কপোত, কপোতী, 

লভিছে প্রণয-সুধা স্খ-ফুল্প-মনে । 

সুললিত স্বরে কোথা গাইছে বিহগী 
উচ্ছাানিয়। প্রেম ভাব প্রেমিক অন্তরে 1_- 
সুদ্বর গহ্বরে ঘন পল্লবী-আঁড়ালে, 

স্ুউফ শোণিত-গ্রাসী-শার্দ,ল-হস্কার 

* ইহাকে তত্প্রদেশে “মৃতিছড়া* বলে। 



প্রথম সর্থ। 

কবীন্দ্র-গর্জন ঘন মেঘ-মক্ক্র প্রায়, 

নখরী ভন্তুকদল-খেঁখা চিৎকাবে, 
নিয়ত ভীষণময় গিবি-পাদদেশ । 

কিন্তু কাবে। নাই শঙ্ক। শিখবিণী দেশে, 

শঙ্কর প্রভায় সবে চিব শান্তিময 1 

আর্ধ্য-কুলশিরোরত্ব, আব্য-কুল-লক্ষ্ী 

ভাসিল! যে দিন হাষ 1 আধ্যাবর্ত হ'তে, 

আর্যের শোণিত-আ্রোতে, হত্তিনাব বক্ষ 

দ্রবি, কর্দমি মহীবে, করিষা। দ্বিগুণ 

তব জাহ্ুবী সলিল, ব্যভিচাব মষ 

" কবে হ'লা পবিণত । 

হায়রে দগধে স্বতি 1 সেই দিন হ'তে, 

সোণার ভারত ভাগ্যআকাশ বিমল, 

আচ্ছন্ন কবিল আমি শত প্রনবণে 

দাসত্ব জলদ-কপী।-_আর্্য-কুল-ববি, 

ছিলেন হস্তিনা পুবে, অজয় কুমাব । 

অপমানে লান মুখ । সন্ধ্যার তিমিবে, 

ডুবে যথা “দিন দেব” দমগ্র দ্রিবস 
বরষি আতপ-হষ্ি, বন্তধার কোলে 
শুকা'যে কুনুম রাজী-_স্ুখন্ধ আধাব । 

ভাসা'ষে নলিশীদলে বিচ্ছেদ-সাগরে, 

চক্রবাক মিথুনীবে কাদা”য়ে বিবছে । 

কোথায় সে দিন আজি, যে দিন ভাবতে, 

ভারতের রাজ-লক্ষ্্রী ছিলেন অচলা', 



হেমপ্রভ]। 

খা্নধ পুত্র'সিনধু, গোদবরী সণ 
.বাৰ তবে ভূভাবত ভাবে অশ্রনীরে ? 
ক্রমে আদি নেই অঙ্ঞ শাখা প্রশাখায়, 

'উলের,, কেন্দ্র বাহী,-নীল মণি হাব, - 

প্রপুবিল “কর্ণফুল
ি”“শব্”““কাঞ্চ

ী”্ গা 

দুর্বি সহ সেই শোকে আনু থালু বেশে 

কাদিল চ্টরলেস্থরী অনন্ত নিবাশে। 

কৃতদ্ব যবন নাম পশিলে শ্রবণে, 

কলুষিত হ'ত যেই আর্ষ্যের অন্তর , 

কিন্তু কি বলিব আজি, ৰি্রে হৃদয় । 

দৈব বলে বলী পাপী ।-যবন চবণে 

ভীমনিংহাত্মজ তীমী অজয কুমাৰ ? 

নিবখিষা পূর্ণচ্্র বাহ গ্রহ গ্রাসে, 
কাবন। বিদবে হিযা ?__পাপিষ্ঠ যবন 

করি সিংহাসন-চাযত, শত অপমানে 

মলিনি উজ্জ্বল মুখ, বাদ বিনম্বাদে 
করিল জর্জবীভূত স্বাধীন অন্তব। 

তাব সপ্ত বংশ জাত প্রভাকর মিৎহ 

ভূভারত খ্যাত পুবী কবিল৷ স্থাপন 

মছেশখালি এই হলে দক্ষিণ চট্টলে। 

বিচিত্র নির্গত চারু প্রানাদ সমূহে 

সুশোভিত ছিল পুবী, পুষ্প দামে যথা 

খতু কুল পতি যবে বনন্ত আসিয়! 



প্রথম সর্থ। ৯ 

প্রণয়িনী বন্গধারে নাজান আপনি | 

প্রাতি দৌধ চুডে শোভে-_কাদদ্বিণী কোলে 
বিচিত্র পতাঁক। বাঁজি নযন রপ্রিষ।, 
কীণিঘ। ম্বুলে চল দক্ষিণ নমীবে । 
তৃতীয় প্রহর নিশি * নবমীর চন্দ্র 
বঞ্জিষ। ভূধর শ্রেণী বজত কিরণে 
নিমজ্জিত, শোকে যেন শোক ভাটা* জলে 

নীবব নিজ্তন্ধ ধরা, প্রতি ঘবে স্ঠানে, 

রজনীর প্রিয় সখি বিরাম দায়িনী 

নিজ্রা। দেবী, শান্তি সনে, ঘুরিয়া বেড়িষা, 

সুনুপ্ত কবেছে সবে প্রগাঢ় নিদ্জায, 
ধবনীর বক্ষোপরে অনস্ত শয়নে | 

কোথাও কানব-পাখী গায় না কো আব 

কল কণ্ঠে, ফুলগন্ধে হিয় বিমো হিয়া, 

স্বালিয়৷ বিরহী-বক্ষে অশনি নল ! 

নৈশ-সমীরণ-তালে নিশা-সোহাগিনী 

বজনী গাষিকা ওই বিল্লি দল মিলি, 

নাহি গায় মম স্ববে বিই ঝিই স্বনে » 

কেবল একগি পাখী সুবিরূত কে, 

গভীবা-রজনী-বক্ষ করি বিদাবণ, 

ডাকিছে অদূব শাখে “নিম্ নিম” ববে 

থেকে থেকে,শুনি ভয়ে চমকে পরাণ 1 

রাজ-পুবী-পুরভাগে একটী মন্দির, 
£তৎ প্রদেশ নদী বিশেষ--. 
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অনন্ত বিলাস হ্থান 1 সুগন্ধি আসবে 

প্রপুবিত, সদ্য স্ফুট প্রসুন-আত্রাণে, 
মন্মথ আবাস যেন মন মুগ্ধ কর 1 

মোহিয়া কামিনী গণে, কাম-বাণ হাণি, 

বথ। আনি মনমথ কবেন বিশ্রাম 

বতির কুসুমি বক্ষে ।_ন্বলিতেছে ক্ষীণ 

একটী আলোক ওই স্ফটিকেব ঝাডে, 
বিকাশি লোহিত, পীত, সুনীল বরণ 

স্বচ্ছ দরপণে, যথ! চুম্বিয়া আধাব 

বিষ মুখী বিষদস্তী ভুজঙ্গ রসন। ! 

যে বাজ প্রাসাদে শত সহত্র কারঁমনী, 
স্বর্গীয় অপ্গবা সম তাল টুকাইয। 

গাইত প্রণয-গীত মধুব পঞ্চমুম 
বাক্গ মন-পবিতোষে তালে তালে যেই 

নাচিত শিরিজাঙ্গনা, মলের বাঙ্কাবে 

পরিপূর্ণ হ'ত দ্বীপ আনমুদ্র গ্িবি। 

আজি কেন, হাব, সেই প্রমোদ আলয 

নীরবে নিবিড় ?--নাহি কাঁবে। সাড়। শব । 

বাঁজেন্দ্রেব পাশে বলি যে বাজ-মহিষী, 

হবিত বাজেন্দ্রমন অমিষ বচনে»-- 

বাজ-হৃদয়েব তলে মানন-লতাষ 

জন্মাইয়। প্রণষেব পবিত্র কোবক, 

ফুটাইত, গল্প বাবি নিঞ্চনে সুন্দরী, 
ফুটাযে কুনুম-হাসি বিশ্বাধব-রৃস্তে, 
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যথ! সচী বসি ওই সুরেন্দ্রের বামে | 
যাব মুখ-কম-কাস্তি ঈষৎ কালীম 

হেেবিলে, ভাঁবিতা নৃপ--অনার নংলাৰ ! 

আজি নেই চাকু নেত্রা, ন্থিরা দৌদামিনী, 
বসি বাজেকন্দ্রে পাঁশে, অর্ধ লুকাষিত 

শবত-বদন-শশী পবিধেয়াঞ্চলে, 

আলুলায়িত কুস্তলে, হায় অশ্রজলে 
ভাসিছে নষন দুচী,_-নিরাশ সফরি ! 
নাহি চায় ফিরে হৃপ সে শুধাংশু পানে । 

শুকায় কুস্থম রাজি প্রমোদ শয্যাষ, 

অনর্থক বিতবিয়! গন্ধ নিপ্ধ কর, 

কিঙ্কবীব কর-লোভী পাঁখাব পবনে । 

কহ, সখি, হে কল্পনে ! এ ঘোর নিশীথে 

ভূতল আসনে নৃপ কোন্ ভাবনাষ ? 

কবাট, জানালাচয আবদ্ধ অর্গলে 1 
নৈশ নমীরণ শআ্োত প্রবেশিয! দি 

লুঠে পাঁছে রাজেন্দ্রে চিন্তার বাজাব। 
রথ! সাধিছেন নিত্র। বাজেন্দ্র নষযনে 

মস্তক উষ্ধীষ পড়ি হায অবতন্ে 
বমভূমি তল দেশে, শুভ শ্বঞ্র রাজি 
পবশি প্রশস্ত বক্ষ, শ্বেদ বিন্দু চয় 

শোভিতেছে তদুপরি, মুক্ত। কল প্রার, 

নীহার কণিকা কিংবা শতদল-দলে । 

নৃহিতেছে ধীরে ধীরে দীর্ঘ অস্্ি শ্বাস, 
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যথা ওই মরুভূমে পাপিষ্ঠ বৈশাখে, 
বহে প্রাণ-নাশ-কারী নিদাঘ লমীর । 

অণুক্ষণ পরে হৃপ, জাল-রুদ্ধ দিংহ 

হেবিয়া অদূব পাশে নিষাদ পাব, 
গর্জে যথ! ঘন ববে, মার্জিত কণ্ঠে 

কাপায়ে নির্জন গৃহ, প্রাচীবের পানে 

নিরখি, শোঁভিছে হথ। “কুক ক্ষেত্র” চিত্রে 

ষৌড়শ বর্ীষ নেই অভিমন্য বীব, 

অবহেলে বাহুবলে, অগহায়, একা 

যুঝিতেছে কুট চক্রী সগ্তবধী সহ, 
স্বচ্ছ আবলীব পৃষ্ঠে, বলিতে লাগিল ,__ 

“মম পিতামহ অভিমন্থ্ু, যুব্িতেছে 

যেই সগুবথী সহ, দমগ্র যবন_- 

নেনা, বলে কি কৌশলে, নহে সম এক , 
আমি পববর্তী ভার , এ জীবনে কভু 
লেচ্ছ ববনের সহ ভরিব সংগ্রামে ? 

আমি কি ক্ষত্রীয় নই *-.নহি আর্ধ্য বংশী ৮. 

হই যদি, তবে কেন ক্কৃতদ্ব ধধনে 

ভরিব আবার £_যাঁব! নিত্য রণ-ভূমে 

শুতে শর-শয্যা'পয়ে বাসিয়াছে ভাল, 

আজি কি অপ্রিয় হবে নে শব্যা তা'দেব ? 

কখনোন। , জুকোমল ছুধ্ধ-ফেণ-নিভ 

গালিচাঁষ ঘুয়াইতে হাফ বে যেমতি, 

বিলাসী-অস্তর সুখী, ততোধিক মম 
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অস্তবে জন্মিবে সুখ, বদি বণ-ক্ষেত্রে 

মুিয়। নয়ন ছয় অনভ্ভ শষনে 

শুয়ে থাকি, সুধারাল শব নিপতনে, 

জ্ঞান হবে মম অঙ্গে কুসুম বণ, 

বীৰ ঢক্ষা। নাদে যবে নাচিবে ধমনী । 

কক্ষপ্ফিত পত্র এক করিয়! বাহির 

পড়ল, “নমব 1৮--নিমব” আমার পক্ষে 

পুর্ব জন্ম সাধ্য দিদ্ধ ১ যেই দিন আমি 

ক্ষত্রিবকামিনী-গর্তে লভিনু জনম, 

লিখিল বিধাতা “রণ ' অদৃষ্টে আমার । 

কি ভষ তাহায় ?- যথা! সাধ্য কর বণ।-_- 

শুনূরে ইসলাম ধূর্ত, কৃতগ্র যবন ! 

জানেন। দমর তোব. বংশাবলী কেহ, 

শুধু প্রবঞ্চনা মাত্র- চাতুর্বয আধাব ! 
লভিলে চষ্টল কবে, কোন্ রণ-ভুূমে ? 

কিসে কব্? শিখে নাহ ন্াত্রষ লন্তানে, 

ভিন্ন জাতী-করে কর্.করিতে অর্পণ | 

ইসলাম ! তোমাব আজি বেড়েছে সৌভাগা, 

প্রপুবিত এ চট্টরল তব যশো বাশি 

সে আনন্দে বুঝি তোব গর্ষিত অন্তব, 

তাই মুখে কব.চাঁও ক্ষত্রিয় তনষে ?- 

কি বলিব আজি, পাপি । নাহিরে নে দিন, 

বেদিন ভারত শ্রীষ সম্ভানের কৰে 
হু 

22 
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ছিলেন স্বাধীনা , হায যাঁহাদেব শবে 

কম্পিত ভূধর শ্রেণী, কম্পিত পাতালে. 
ভোখবতী আোতম্বতী কল কল ম্বনে 1 

বিধির বিবাগে আজি, ক্ষত্র বংশ ধব 

চিবনিমীলিত নেত্রে অনস্ত শঘনে, 

নিদ্র। ও যাঁদেব ক্ষোভে ডবিয়া অন্তবে 

কাবিত না নেত্র স্পর্শ নমগ বজনী । 

শয়নে ও যারা, থাকিত সমর ঘাজে, 

ঘুমাইত বাখি ঢ!ল শিব উপাদানে 
এ হেন ক্ষত্রিয বংশী 1-যাহাবা এখন 

আধ্য-কুলোস্ভব বলি দেঘ পবিচষ, 
কোথায তাঁদেব বণ £_কামিনী দমাজে ৮ 

অব্যর্থ কি ক্ষিপ্ত শব কটাম্বতবলে ? 
কোথ| সেই পিংহ নাদ ?- হাসি খল্ খলি * 

কোথা সেই আর্য্য পুভ্্রবীবন্ব শুবন্ধ ? 

বমণী-অঞ্চলে দিবা নিশ! গডা গড়ি । 

ভাবেন! মু্থর্ত্ব তবে, এভাবত ভূমি 

ছিল ব। কাহাব পুর্বে, এখনি কাহাব ! 

হাষরে ন্মবিষ। সেই পূর্স-নুখ-স্বতি, 
কাব না নযন ঝবে অজজ্ঞ ধাবা ?-- 

আমি, ওই পিতামহ অভিমন্ু্ু-কপে, 

একাকী সমরাঙ্গণে কবিব প্রবেশ» 

তথাপি যবন-কবে কব. প্রদানিয।, 

কাঁববনা কলুষিত আধ্যেব অন্তব ৷ 
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তবে ছুষ্ট, কব প্রার্ধি,তারি অন্ধ জ্ঞানে 

জানিবে ইঞ্সলাম, পাপ, আর্ধ্য-বীব-বল, 
ভন্ম-আচ্ছাদিত ওই অগ্নিব মতন, 

এখনো -বক্ষে আছে লুকাইযা, 

পাবে নাই বিলুঠঠতে ববন তক্ষরে 1” 
গবজিল। ক্ষত্রকুল-বীবনচুড়ামণি ! 
কোব-করবাঁল খানা চুম্বিযা হবনে, 

আঁপনি শমন দেব যাহাতে আমন, 

আরম্তিল। পুরর্ধাব, "শুন তববাবি, 

প্রতিজ্ঞা ভীষণ মম 1 ক্ষত্রিয়েব কবে 

সমৌজ্কল ঘত ভুমি তত কোথা নও 1 

অন্থুখ অমবে যদি এ অক্কৃতি জনে, 

না পারে পুবা”তে তব তৃষ্ণা! ভযঙ্কর 

বিপক্ষ-শোগিত-উষ্দে, শ্বোরক-সলিল' 

অচলিত নহে বদি শত্র-শব দেহে, 

জীবনেব তরে কিম্বা কবি পবাশ্রয়, 

এই পাপিষ্টের মুও কবিয়। ছেদন, 

প্রদদানিও উপহার মাংসাহাবী-জীবে, 

পৌবষভ হীনতায় কি কাজ জীবনে ?-- 

জানত ক্ষত্রিষ-ধন্্ন ক্ষত্রিষেব করে 
কিরূপ উজ্্বল, এই ভারত মাঝাবে 1” 

কেশরীব বীব দাপে কেশবী কামিনী, 

, গর্জে যথ! ঘনববে, গরজিলা রাণী, 
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ভযে পালাইল দ্ববে নয়ন-সলিল, 

বাগ বিভাবসুবাশি আদি দিল দেখা ! 

বহিল বিদ্যুত-বেগে শিবায় শিবাষ, 

বমণী-বকত-আোত উৎসাহে নাচিষা, 

সুগোল-বল্পবী-ভুজ যতনে জডা”ষে 
নরেক্দ্রেব বীর-্রীবা, আরক্ভিল| বাণী, 

“এহেন প্রতিজ্ঞা বাক্য, বীব-প্রনবিনী 

প্রন্থৃত প্রস্থন বিনা, সস্তবে কাহাব ট 

সার্থক জীবন মম, তোমা হেন ধনে 

বাখিয়াছি নিবস্তব অন্তব-মন্দিবে+_ 
ওই শুন দৈব বাণী, জলদ-নিম্বনে 

আশীর্বাদ করে নাথ, অমব নকল” । 



, দ্বিতীয় অর্গ। 

নব । 

ম্ব-রবি-বাগ মবি মাখিবা অধরে, 

হানিফা মোহিনী হা, উষা সুহাসিনী, 
পাতিল৷ কনকাঁসন উদয় শিখরে, 
খনাইয়া প্রর্তিব তমলা বসন 1-- 

গাইল শ্যামল বনে বন-বৈতালিক, 
গাধ যথ। সুগাধিকা, রাজেক্দ্ানী-পাশে 
ভাঙিতে প্রেমেব স্বপ্ন--বজনী প্রভাতে । 

সৌবভ-ভাগ্াব হবি বন-স্ন্দবীর, 
বহিল প্রভাতানিল,-_মধুব হিল্লোলে, 

কাপা”ষে নলিনী জলে, গোলাপ উদ্যানে, 

প্রবেশিল ধীবে ধীবে-ক্ষুত্র জানালাষ-- 

যথা রাণ' প্রভ্ভাকর্ সমগ্র রজনী, 

মজিষ। মবম ভেদী অন্তু চিস্তায, 

সুবর্ণ পর্্যক্কোপবি, দুপ্ধফেণ-নিভ 

কোমল শয়নে মবি শত আবাধনে, 
আসে নাই নিজ্রাদেবী, নয়ন মন্দিরে, 
ক্ষণেক বিশ্রাম তবে ।_সেই যে সমীবে, 

চিন্তা কুল, ম্বেদসিক্ত শরীব চঢু্বিয়া 

তুলিল৷ শষনে সুপে, ছাড়িল। পতি 
অনন্ত চিন্তাব শব্যা, ত্রিদিব ললাম 



ছেমগ্রতা। 

নিদ্রাকম-কোল-সুপ্তা কনক নলিনী 

অদ্ধনিমীলিত নেত্রা ছাড়ি প্রণযিণী। 
নবীন! সেবিকা এক হ্ৃকোমল কবে, 

টানিল কনক দ্বাবে কনক অর্গল, 

খুলিল কবাট দ্বয, প্রাবেশিল তথা 

উ্াব বজত বশ্মি_রজনী প্রভাত ! 

বাহিবিল। নৃপবব মন্ত্রীবব নহ 

নিবখিতে সৈন্য-নজ্জা,_ দুর্গে গুবেশিলে, 

প্রতিদ্বাবে দ্বৌবাবিক নিক্ষোধিষা অসি, 

প্রণমিল মহাবাজে শিব পরশিধ। | 

স্রনির্িত দুর্গ কষ প্রান্তব মালায 1- 

অভেদ্য কঠিন শিলা জলদ ববণে 

, শোতে চক্রাকাবে পঞ্চ গুহেজ নুন্দব।-- 

শিবে বনক ত্রিশুল,গগন-পবশী 

উডে বৈজযন্তি ধ্বজ1 খচিত কাঞ্চনে | 

অভ্যন্তব দেশে, শোতিছে প্রাচীবে এক 

নৃমুগ মালিনী মহা মেঘ প্রভাং ঘোবা 

ভবেশ-হৃদযে পদ-ভবেশ ভামিনী,_ 

শোভিতেছে পাঁদ দেশে, মৃত্যু নঞ্চাবিণী 

সদ্য, শত সহজ কামান, তববাবি, 
শেল, শুল, মুষল, মুদ্ধাব, অগণিত 

গোল্বা, বারুদ ্তপাকাক্উরস্ত্রাণ, 

কবচ, কৃপাঁণ, ঢাল উ্ণীষ হু্দর।_ 
কোথাও নেনাঁনী বর্গ হ্বীয সৈন্য গণে ' 
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বিভূষিয। নানা অস্ত্রে, উৎসাহ বচনে, 
স্বালিছে হিসাব বহ্ি--তুকীগণ প্রতি । 

কোথাও তুবগী দেন৷ সুশাণিত অস্ত্রে 

সাজাইছে নিজ অশ্ব, হস্তী পৃষ্টে কেহ 
উঠাইছে অস্ত্র পুর্ণ, শাণিতেছে কেহ 
মলিন অনিব মুখ পাঁনিতে হরিষে, 

যব্নেব উষ্ণ বক্ত, বিঘোব আহবে ॥ 

দুর্গেব কোণায কোন যুবক সেনানী, 

বদি অধে। মুখে ওই ন্যন ধাবায়, 

ভামাঁষে কপোল ক, ভাবিছে নীববে ৷ 

“কুস্থম বক্পনা কপ! নিজ প্রণয়িনী 1 
কি আব সে চারু মুখ অমেঘ সুধাং্ড, 

অচঞ্চল বিদ্যুল্পতা, ফুল্স রোজি নী, 

দদা-হাসি-বাশি মাখ। প্রেমেব পুতলী, 

এজীবনে নিবখিব £_-পোহাগে, আদবে 

চুন্বিব সে ওষ্ঠ পুনঃ, স্থখ-নঞ্চাবিণী 

সেই সুধা, পান কবি বিবহ জীবনে, 

লভিব কি নব বল ?__মধু-বন বাণী 

অবণে আবণদাধ কি আব মিটাধবে” ৮ 

কোথাও ব1 ঠদন্য বর্গ, বীব-অলঙ্কাবে 

আববিষ। বীর-বপুত হুদ্ধ-নিপুণতা 

দেখাইছে একে অন্ে--চপলার গতি-- 

অন্ত্রনথণালন-শিক্ষ! * ঘুবিছে কিবিছে 

স্বেনা, বিপুল -বঙ্কাবে, উঠাইছে কু 



হেমপ্রভা । 

অস্ত্র অংসোপরে, কভু ফেলিয়। ভূতলে 

অমনি চঞ্চল কর পুনঃ সঞ্থালনে 

বাখিতেছে কটিদেশে, ভুণে আববিষা, 
কিন্তু আখি সচকিতে চকিত নেনানী । 

শুনি রণ-বঙ্গ-তুবী, বীব মদে মাতি, 

খেলিতেছে মল্লবর্গ, বাহু আন্ফালনে, 

শিবের বিষাণনাদে ভূত পাল যথ। 
নিবখি এসব নৃপ, নবোল্াস মনে 

ন্বোধি সেনানী বর্গ, চলিলা অমনি 

দুর্গ-পুব ভাগে এক সুচারু প্রকোষ্টে,__ 

চারুনাট্যশালা রূপে যথা স্নজ্জিত, 

নষনেব আীতিকব স্বরণস্তম্ত চষ 

ধরেছে সোণাব ছাদ, সাজিপুষস্প দামে 1-- 

খচিত-বিচিত্রবঙে-নীল চন্দ্রাতপে, 

দুলিছে মুকুতা মালা, প্রত প্রান্ত ভাগে, 

বণ্তিয়। নয়ন, মন, উজলিয়। গেহ 1 

কিৎখাপবদনারত ত্বর্ণ নিংহাসনে 

বসলেন ুপবব | ভূতল আনে 

স্থকোমল গালিচায়, ক্ৃতাঞ্জলি পুটে, 
এক জান বাখি ভূমে-- আজ্ঞা অপেক্ষা 

বসিলেন মন্ত্রীবব_-রাজ-বাম-পাশে ! 

কর যোডে যোধ বর্গ বেডিল বাজায়, 

দাড়াইয। চারি পাশে পুর্ণ চক্রাকারে, 

শশধর পাশে যথা ঘেবে তাবাবলী | 
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ঘেনাপতি খ্ুব জিৎহ-পানে ত।কাইবা, 
আবস্তিল! মহাবাজ নজৌব গলা, 
ববিষাব কাঁনে বথ। ভাঙ্গিষ। জাডাল 

ধাব কল কল নবে মলিলেব জোত । 

“শুন ঞ্ুব সিৎহ মম প্রাণসহচব, 

আর্ধ্যকুলোজ্বল এই তব বীব কবে 

অর্পিলাম ক্ষতরিষের কুললক্্মী আজি . 

সকলি তোমাঁব হাতে--বাজ্য, ধন, মাঁন 

তুমি ক্বত্রিষ বীবেন্দ্র, ক্ষত্র-পবাক্রম 

অবিবত বহে তব উষ্ণ রক্ত জআোতে ! 

জান তুমি এ ভারত নাছিল কাহাব, 

কোন্ রণ জধি তাই লভিল যবনে, 

কলুষে গন্ধিত করি আর্ষ্যের সৌরভ ! 

কেশবী-ক্ষ।ত্রয-বীর্য্যে, কেশবী-কামিনী 

ক্ষত্রানীব গর্ভে আম। সবাব জনম, 

তবে বল এ শবীবে বিন্দু ক্ষত্র-বক্ত 

বহিবেক যতদিন, সহিব কেমনে 

আধ্যকুলোন্ডব। সেই নতী অঙ্গনাঁব 
সতীত্ব হবণ, অস্পৃশ্য যবন-কবে 
ক্ষত্রিষ জীবন ঘাত্রা তীক্ষ তববাবে ? 

ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র পুজে ভাবত-জননী, 

ক্রমশঃ হাবাঁষে আজি কাঙাঁলিনী বেশে 

নীব্রবৰে কীদিছে, তাই পাঁপিষ্ঠ ষবনে 
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মাথিবে কি ভিক্ষা ক্ষমা, যদিও ভাঁরতে 

ইদ্ানীন যবনের দীর্ঘ পবাক্রম ? 

যাও বস এব জিৎই, নিংহ-পবাক্রমে, 

আর্ধ্য-চিত্র-পট হেরি, আধ্য বীব-দীপে 

ৰাখহ ক্ষত্রিষপণ, পাপী ইসলামের 

তু্ড ছিন্ন কর এই তীস্ক তববারে, 

যে মুখে ক্ষত্রিষ ধর্ে তিবস্কারি, পাপী, 

চাহিযাছে আর্ব্য পুজ্রে কর. অহঙ্কাবে, 

পুজি আব্য-কুল-লক্ষ্মী নু উপহারে ।- 

দেখাও ভাবত-কীত্তি--আধ্ধয-বীব পণা, 
মেঘার্ত মার্তগ্ডের- প্রতাপ ভীষণ ! 

এই ববিলাম তোমা! সেনাপতি পদে ।” 

নির্শিতগণ্ডার-শৃঙ্গ সুচারু কোষায় 

পৃত জাহবীর জলে কবি সংপুবণ-_ 

নিক্ষেপিতুলমী, তিল,আধ্য ধশ্ম মতে, 

অঙ্গুলে কুশীর গ্রশ্থী, পুরোহিত মন্ত্র 

ক্রমে পড়ি পঞ্চবার, েনাধ্যক্ষ পদে 

বরিলেন ফ্ুব সিংহে ।_-অমনি বাজিল, 

কাপাইয়। ভুর্গ-বক্ষ, পর্বত-কন্দব, 

সৈন্য কোলাহল সহ বণ-জয়টাক। 

ছুটিল সে সঙ্গে সৈন্য, পুষ্পমাল। কাবে-- 
শ্থেত, নীল, রক্ত; পীত, সবুজ বরণে 
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সবেগে__খামিল শিয়া গৌরকৃ-ভাটাতীবে 
সুসজ্জিত বণ ভূষে, ক্ষত্রিষ-অদুষ্ট, 

পাপী ববনেব হিংসা, অহঙ্কাবে, যথ] 

শেষবাব চভূমে হ'ল অভিনষ ! 

সেনাপতি খর সিৎহ গৌরকভাটা 
মানব অদ্বশ্ত-ব্যুহ কবিল নির্মাণ, 
বক্ষিতে আপন সৈন্য, যুঝিতে নির্ভষে 

বিপুল ষবন লহ. বিপুল কৌশলে । 

প্রথমে কামান বাজি স্থুনজ্জিত কবি, 

বসাইল চাবি পাশে চক্রাকাব জূপে, 

তুবগ-আরোহী মেনা রণ-দজ্জা সহ 
দাডাধে পশ্চাতে তাব, মন্গী দেনাগণ 

পবে তাব৮-করে শাণিত কাটাবি, পবে 
ক্ষত্রীগণ* বিশাল উরস দ্রাকি ঢালে, 

শিরজ্জ্রীণে শিবাচ্ছাদি, আববিষ। যাব 

বিপুল কবচে অঙ্গ, ৰবে তববাবি, 

কটিদেশে চক্র হাস হেলাবে বুহী, 

বাম অংসোপবে ,-নংলয় সিন * সহ, 

কীপাইয৷ পৃথিবীবে-বক্ষে দীভাইল । 

মধ্যদেশে বাদ্য কব বণ ঢন্কা স্কন্ধে, 

মেনাপতি-পাঁনে চাহি দীডাষে নীববে ৷ 

জুচালিত অশ্বপৃষ্ঠে, বীবেক্র-ভুষণে 
* আববিত বীর বপু, আনি সেনাপতি 

ফুকিল বিপু ঘবে, নঙ্গে সঙ্গে তার 
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বাঁজিল সহজ ঢোল দহ দামামা, 

উদ্ধা।ব অন বাশি সহজ কাযান 

সহজ বন্দক, শত শত বীব কণ্ঠে 

গর্জিল খঅসীন কাঁপায়ে অচল1“মহী,_ 

্ি অঞ্চল ওই স্ৌরক-ভাটী কলে 
আছাড়ি £দকতে বেশে ফেগিল মস্তকে, 
অভিমানে প্রবেশিল সমুদ্র গবভে , 

মাতৃকোলে শিশ্খগণ কাঁপিল অমনি, 

কামিনী-বন্কিম-কক্ষে পড়িল খসিযা, 

স্বানত জলপুর্ণ স্বর্ণ কলনী। 
গৌোরক-উত্তব তটে যথা এখন, 

প্রপূ(রত ঘনস্পশী বনস্পতিচযে,_ 

দুর্গম গহন বন কৃণ্টকী জঙ্গলে ! 

শাসিছে বাজত্ব সুখে শার্দ,ল, কেশবী, 

দ্বোবাবিক কপে বসি, বন প্রকতিব, 

শুনিয়া কানন শঈীতি বন-ঝাউ-নুখে । 

তথায তুবকি নৈন্য হাজাবে হাজাব 

(পিপীলিকা পণল বথা। মধু খাগ্পাশে ) 

ভ্রমিতেছে হতত্ততঃ সাঁজি বণ বেশে, 

খাইতে ক্ষত্রিয কুল, আজ্ঞা অপেক্ষায় । 
মধ্যদেশে পট গৃহ,_-মবি কি হ্ুন্দব | 

প্রম্াটত শত শত কুহ্থম স্তবক, 

কীকিষা পবেছে ওই ব্রততী গজাষ, 

মধুপানআশে অলি সম্ভাষে মধুবে 1 
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কোথাও নলিনীদল প্রাণেশ বিহনে, 

অগ্ধ নিমীলিতা৷ রূপে, চিস্তা-সরোবরে 

ভাসিছে মলিন মুখে, কল্পনার মুখে 

নিছে পতির ইতিহাস,_-সে রূপসী 

কে, সে তারি মম্মোহনে কিসে ভুলাইল,- 
সমগ্র যামিনী তথ। বঞ্চিল কি সুখে ! 
কামিনীর কমনীয় পয়োধব শোভ। 

হরিয়া কদস্ব শাখী,--কি মোহিনী গুণে 

ফুটা'ষেছে চারু ফুল, ডালেতে আবাব, 

গাইতেছে পিকবাল। মধুব বঙ্কারে ।__ 
সেই তানে, অনুমানে বুঝি বিরহিণী 
ওই যে কদম্বতলে নবীনা রূপসী 
উকি মারি, সুধাইছে কি যে কথাতাব 

কোর্িলারে, নেহারিয়। ধ্লাড়ায়ে বকিমে 

অনম্ত শোভাব স্পট ।__মরচিত্র-কব, 
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে অপার্থিব রূপে। 

মধ্য স্থিত সুরঞ্জিত কম মকমলে, 

হস্তীদন্ত-বিনিস্িত সিংহাসনোপবি 

বসিম। ইসলাম খী, চিন্তিত অন্তব-_ 
ঘন গুক্লু কেশ রাশি চর্চিত আতবে 

পরশিছে গ্রীবাতল, দীর্ঘ শঙ্র রাজি 

চুদ্বিতেছে বীব-বক্ষ-_বীর-আম্ফালনে , 
সম্মুখে সুবর্ণ-বাঙনির্মিত তেপায়ে, * 

পু * ব্রিপদ যুক্ত চোঁকি বিশেষ» যাহা অধুনা কাই দ্বাবা নিশ্ঘত হইযা। সাব 
। বব হইয়া থাকে 

তি 



৮৬১০ হেমপ্রভা । 

সাগ্ধ পঞ্চ হস্ত দীর্ঘ ফরসীব নল, 
বহিযাছে চক্রাকাবে, বজত হু'কায, 

বজত পানীয় পাত্রে স্ুবাসিত জলে 

শোভিতেছে পুষ্প গুচ্ছ,_-শিল্পী-বিনিশ্মিত 
চারু-তাল-পত্রপাখা-পবন-প্রবাহে, 

সার্ধ ক্রোশ ব্যাপিতেছে গন্ধ আমোদিষ। । 

সন্মুখস্থ সুবিশাল সুবর্ণ আবনী, 

ধবেছে আদবে বক্ষে প্রতি অবযব 1 

নমিয! নবাঁব-পদ আভুতল বক্ষে, 

প্রধান সেনানী এক কহিল আিয। +- 

“ঘেবিল অবাতি বল সাজিযা রমবে, 

কি কাজ বিলম্বে আর ?-_ দাও আজ্ঞা দাঁ(ড' 

ভূষিত ক্লূপাণ-তৃফ আহবে পুবিষা 

সগ্যচ্ছিনর ক্ষত্র-মুণ্ডে পুজিও শ্রীপদে ।” 

“যাও বীববব শীঘ্র ববন-কৌশলে, 

নিক্ষত্রি কবহ ক্ষিতি ভূগুবাম ৰূপে, 

সাজাও মোগল-লক্ষী চল কুস্থুমে ॥? 

উত্তবিলা সেনাপতি প্রতি ও নবাবে । 

কাপাইযা উপত্যকা, কানন, প্রান্তব, 
অন্ভোদ নির্ঘোষে হায় অমনিবে ওই 

বাজিল নবাৰ ঢোল '-_শত তূর্য্য ধ্বনি 

আবস্তিল বারম্বাব 1__দৈন্য অগণন 

ছুটিল নমব-মদে রণ-ক্ষে ত্র-মুখে, 

তব করীত্বৰ হখ মূত্রেে কেম 
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গ্ৌৌরক-ভাটা,শরীবাদেশে, বণ-অপেক্ষা 

নজ্জিত যে সব তবী ছিল ভান মান, -- 

আঁবোহি নবাঁব নৈন্য অন্ধনিমন্বিযা, 

ক্ষেপিল বজত দাড় রজত ললিসে , 

সুনীল আবস্ী খান! ভাড়িযা, গড়িয়া, 
চলিল তরণী চষ ধমকি ধমকি, 

বাড়া”য়ে আরোহী-রঙ্গ, সুখে নিরখিয়া 

ভূধব, কানন-শোভা। 1-_ওই যে আবার 

অদ্থত্য কানন রাজী শত কোশ দৃবে | 

গর্জ্িল ক্ষত্রিয় হাজাবে হাঁজাব 

কবি প্রকম্পিত আনমৃত্র গিবি , 

বাজে ধুম ধুমি, দামামা! অপাৰ 

শীতল পমনী উত্পাহে পুরি 
ধাইল মগধ, ক্ষত্র অগণন, 

নাহি চাহে কেহ কাহারে পানে, 

ছুব আবোহী দিল দরশন, 
উজলিষা। অনি সৈন্যের দনে। 

বৃ 

শঞ্জিল যবন বক্ষে তবণীব, 

বিদাঁবি ফেলিল উবমি-শির, 

ছুটিল বৈদ্যতে আজোত লহবীব, 
ঝটকা প্লাবি দক্ষিণ তীব 1-- 

'্ঘতই ভবণী হ'ল দন্মিকট, 



চি হ্ষপ্রভা । 

তাঁড়িত-গমনে ক্ষেপিত দীড়ে 

কামান সন্তুখ-সংগ্রাম-নহ্কট 

তিবোহিত তরে অনলোঙ্গগারে । 

অস্ত্র পূর্ণ তরী সমুজ্জের নীরে, 
অমনিবে হায়উঠিল জ্বলি ! 

স্থলিল সমুদ্র গবজি গস্ভীবে 

অগ্নি বীচি মাল! ভাসা'য়ে তুলি । 

অদ্স্থত শত সহ যবন 
সে বহ্ছি সলিলে পতঙ্গেব প্রা, 

কভু ভাসমান, কছু নিমগন, 
ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে অদৃশ্য হায়? 

৪ 

দেখে সেনাপতি শ্রীবা ফিবাইয়া, 

সমুদ্র-“ষলিলে সমাধি স্থল 1 

ভুবগ-আবকোহী সমুদ্র ঝাপিয়া 
পেয়ে তট দেশ লভি নব বল,_ 

মুহুর্ত অব্যাজে বীবেন্দ্র-বঙ্কারে, 

কাপাইয়া তীব বাজল তুরী । 
মিলিল ষবন-পেেন। হুহুঙ্কাবে, 

ভালিয! সমুদ্র তুবগে চি ॥ 
৫ 

হ'ল দেখা দেখি ছুই দল মেনা, 
যেন মদম্ত কবীর দল ঃ 
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গ্রন-পবশী, ধরি রাগ-ফণা, 

গর্জনে কাপাষ ধবণীতল 1-_ 

আদি ঞ্রুব মিৎহ ক্ষত্রিয়ে সম্তাষি, 
কহিল ক্ষত্রিয়-গবব-বাঁণী ,__ 

“ক্ষত্রিয় নিধনে তুর্কি অভিলাষী ?- 
কিমবি সাহস ।- নিজ্জিব প্রাণী ।” 

ঙ 

“শুনহ ক্ষত্রীষ আর্ষ্যেব কুমাৰ, 

এ ভাবত ভূমি আছিল কাব । 

পাপিষ্ঠ নাবকী করি ছাব খাব, 

লুটিল যবন ভাবত ভাণ্ডার ! 
সতীত্ব আদর্শ ভাবত জননী 

নাহি ক্ষিতি তলে তুলন৷ তার '__ 
শর্দিষ্ঠা, সাবিত্রী, ভাবত কা(মনী,_ 

এখনিও ভবে সৌরভ ধাঁব।” 
৭ 

“এহেন ভাবতে যবন ভর্বাৰ 1 

রাহু গ্রন্থ যেন সুধাংশু শশী! 

ছুটিছে নুধর্মানারী-হাহাকাব, 
নয়ন-আসাবে ধবণী ভাপি 1 

হিন্ছুদেব, দেবী, হিন্দু-দেখালয়, 

দেখ কি কোথা ?_ হুইল স্বপন ! 

দেখন। পবন সগর্ধে দোলায়, 

চল -কেন্দে বিজাতী কেতন %” 



৩ হেমপ্রতা ৷ 

৮ 

“ বহিবে যদিন শরীবে ধমনী । 

কাঁপাইয়া৷ আর্ধ্-বকত-আ্রোতে , 

সহিবে কেমনে এছুঃখ পবাণী, 

বিজাতী-কেতন এপুণ্য ভারতে ৯ 

থাকিতে জীবন ক্ষত্রিষ শবীবে, 

ভাবত স্বাধীন কবিতে নাবি , 

তবে কেন বেঁচে মাংস নহকাবে, 

কবিব ধবাব কলঙ্ক ভাবি ? 

৯ 

“বীব-প্রসবিনী ভারত জননী, 

তনয। ফাহাব ধর। গপুজিত 

শতন্বন্ধে নাশি, বাম-প্রথধিনী, 

বাখিল। ভূতলে মহিমা বিষ , 

আধ্্য ভাঁকতেব ইতিহান বাব, 

নাহি কিবে আব কাহাবে। মনে £ 

কি যে বীবপণ1--বণ ছুর্ণিবাব, 

কবিলা প্রমিলী? ক্বীটিসনে |” 
এরি 

“বীব আদবিণী আজি কি ভাবতে, 
নাহি বীব সিংহ একগি কুমাৰ ? 

গেল কি বিক্রম ভাঁবত হইতে, 

আজি কি স্থধুই নাবী-হাহাকাব £ 
আজি এ ভারতে নাহি হেনজন, 
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বিপুল বিক্রম গুকাশি বণে, 

দেখাইতে আধ্যবীব-পবান্রম,_ 

আধ্য যুদ্ধ শিক্ষা ষবন সনে ?” 
১১ 

“উঠ সেনাগণ, লও তরবাবি, 

স্বাধীনতা-তবে কব প্রাণ পণ ,-₹ 

কাঁপিবে হিমার্ডি, নীল পারাবার, 

কিছাব ছুর্জল, পাঁমর, যবন । 

চল সবে আজ মায়। পবিহরি, 

নংনাবিক প্রেম দেই বিসর্জন , 

স্বাধীনতা কাছে কি যে প্রিষ কাবী 7? 

নাচাহি ইন্ত্ব নন্দন বন।” 

১২ 

“ন্বাধীন-স্ুগন্ধ কুন্ুম-মালায়, 

পাবিব পবাতে ভাবত-গ্বলায, 

কেমনে সে নীচ, ভীরু, মুড প্রাষ, 

অধীনতা-পাশ বাঁধিবে এপাষ ৯-- 

হাঁসিবেনা নিজ আবাঁনে বমণী-_ 

আমাদের এই বীবন্ব দেখিষা %ি 

স্বাধীনতা-বত্র বিহনে পবাি, 

মজিবে মবমে স্থলিয়া, পুভিয়। (” 
৩ 

সেনাপতি-বাক্য কবিতে শববণ, 

*ছিল মৈন্যদল নীরব, নিশ্চল, 



৩২ হেমপ্রভ! । 

ঝটিকাব পুর্বে প্রক্লুতি যেমন 
ঢালিষা বদনে বিষাদ-কর্জল 1-- 

বারুদের স্তপে অগ্রি-ম্ফুলিঙ্গ, 

প্রবেশিলে যেন গবজ্জে ঘন ৷ 

অগণিত ক্ষত্র লভি বীব-নঙ্গ, 

গঞ্জিল অমনি লাগবোপম 1 
৪ 

অকৃম্মাৎ হায় গর্জ্ধিল সঘনে 

সহত্ম বন্দুক, কামান বাক্ষনী । 

বৈদ্যুতিক বেগে কাপাষে মরমে, 

মিলিল আহবে মগ, ক্ষত্র, আসি ,__ 

মগে ও যবনে, যবনে ক্ষত্রিষ , 

আবভ্ভিল মহা ঘন ঘোব বণ 1-- 

অস্ত্রঝনৎকাবে নীব-আহাবীষ 

বোগী শয্যা উঠি পুলক মন ! 

১৫ 

বাজিল মুহুতে বিজষ বাজন। 1 

বৈজযন্তী ধ্বজা___কাদশ্ষিনীকোলে,_ 

উডিল পবনে পুবিয়। কামনা , 

“জয় ঞ্রুব জিৎহ”? সেনাগ্ণ বলে । 
সদ্য ছিন্ন গ্রীবা ভূতল পরশি 
সহজ্জ ববন ॥+ পহজ্ পালাযে, 

যথাষ নবাব চুম্বিছে ফরনী,__ 

যুদ্ধেব বাবতা। কহিল শিয়ে। 
কস 



তৃতীয় সর্। 

সন্গযাস। 

সীর্ঘ নিশা গত প্রা, শৌকষ সপ্তমী 
যামিনী-বিবাজ ইন্ছু চারু সুবঙ্কিমে, 
বিতবি সুন্গিষ্ধমষী বজত চক্দ্রিকা, 

খেলি তবঙ্গিণী নহ অনস্ত বিলাসে, 

অবশ ইন্দ্রিয় স্বখে,__যাইছে ডুবিয়া 

তবল-তবঙ্গী-বক্ষে, (কি যে অভিমানে,) 
অদ্ধ বাত্রে কুমুদিনী কাদায়ে বিবহে, 

যথা ওই বঙ্গ-কুল-ললনা ছাডিযা, 
গভীব নিশীথে উপন্প্রণয়িনী-পাশে, 

দুঢ গ্ণয-বন্ধনে, নবীন যুবক । 

অভিমানী নিশিথিনী চন্দ্রমা-পীড়নে, 

ভূষণ তাবকাবলী--নীলিম আকাশে-_- 

ফেলিছে গববে যেন,-পড়িছে খসিয়া, 

বিসর্জন-অপমানে কাঁদি মাট মিটি, 
আকিযা গগণ অঙ্গে বেখ সুবর্ণেব 

পলন্থায়ী, অদূরেব পার্বত্য প্রর্ণষৈ, 
শিখবিণী-শিবে ওই গাইছে মধুরে, 

“ঝিই, বিই” বিবিরন্দ সমীরণ-তালে , 

সুপ্তা গ্রকাতি নেই মোহিনী সঙ্গীতে । 

এহেন নিশীথ যাঁমে, নিবিভ শিবিবে, 

বিয়া নবাব আ।জ সবিষাদ মন ।_ 



হেমপ্রভ।। 

ভূমে ফবনীব নল পড়িয। অযত্্ে, 
বাবেক না পবশিছে ও মুখ চুম্বন | 
অতল বাহিনী চিন্তা বদ্ধ নবাবের 

মনে প্রবাহিত সদা, ঘুর্ণিত মস্তক 

বাহু গ্রস্ত বোগী প্রায় ।--“কি কবিব হায 1” 
বাহিবিল দরীর্ঘখাঁন পবে এ ভাবতীঃ-_ 

আবাব অস্ফুট স্ববে “কিবে পাই কুল 1” 
বিশুষফ বদন-ভাতি, নানবে বচন ॥ 

দূব মরু পর্যটনে পথিক যেমন, 
ছায়া সখি সহ মিলি, নাবে প্রকাশিতে 

একগি বচন- পূর্ণ দুঃখেব কাহিনী । 
ক্রমশঃ শবীবে স্বেদ সধ্ণারিলে পুনঃ 

ধবে সেই পুর্ধভাব সজীব সবল । 

ক্ষণপবে নবাবেব চিস্তাৰব অনল, 

নিবিল আনিষ! কিষে ভবসা-ববষা +₹- 

বিশুক্ষ বদনে পুনঃ আবস্তিল হায, 

মেঘমল্লাবেব ধ্বনি হতে প্রকটন 1-_. 

“অগণিততুর্কি লৈম্য নহাঁষ আমাব, 

একজন নহে মাত্র আহবে বালক , 

চতুণ্ডন ক্ষত্রিষেব, মগ অষ্ট গুণ, 

যদিও কবিব সংখ্য। অস্ত্র সঞ্চালন 

কবিতে না পাবে যাব! , পেকান্বরববে, 

বুদ্ধিতে, কৌশলে বাহু-ুদ্ধ পটু তাষ 

সমগ্র ক্ষত্রিয় সৈন্য নহে লমতুল | ৃঁ 
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বদ্ধ সেনাপতিগণ লহত্মেক রণে, 

সর্ব অগ্রগণ্য যাবা, তাহাবাও হাষ । 

পালাইল ডবি ভীরু ক্ষত্রিষ-সমবে, 

বানবেব চডে ষথা বক্ষ কুল পতি 

দশানন + হাষ কিবে নিজ্জীব ক্ষত্রীয 

সন্মুখ সমবে আজি হব পবাক্ুখ ? 

কবিলাম এ ব্যদে যতই সমব, 

কেহই ইসলামে জয়ি বৈজযস্তী ধবজা, 

তুলিতে আকাশপথে নমর্থ নহিল, 

আজন্ম নমব বৃত্তি , যুগ্ধ-ব্যবসাষ 

প্রাব কাঁটাইনু জন্ম গ্রতীন্্র যৌবন । 

ভগ্নোৎ্নাহে মম ওই বুদ্ধ সেনানীব, 

ইচ্ছা হয় এইক্ষণে লযে যোপ্নগণ 

যাই চলি বণাঙগণে, বতৃষঃ ক্পাণ 
তৃষ্ণা পুবাউক উষ্ণ ক্ষত্রিষ-শোণিতে | 

কিছাব, দুন্দল ভীরু ক্ষত্রিয নৃপতি, 

জবশ্ট এ যাত্রা বণে লভিব বিজয।” 

ভাব সাহদে নবাব 1 অবশ্থ জযিবে 

সমবে, রুতান্ত সম বৈব নির্যাতনে , 

সাহস, দুবাশ! দেবী, সদযা হইলে, 

না ডবি ক্লুতান্তে এই মনুষ্য জীবনে 1 

ভুমিত নবাঁব তায বীব বঙ্গেশ্বব, 

নহজ্স তুবকি সৈন্য সহাব তোমাৰ , 

এক ক্ষুত্র নব আমি সহাষ নম্পদ-- 



হেমণ্রভা ৷ 

বিহীন, কুটিল নংসাবার্ণবে, কুটিল__ 
উত্তাল তবঙ্গ সহ জুবি নিবস্তব 
নশ্বব সংসাবে যেই বিন্দু মাত্র সুখ, 

ভ্রাতু প্রেম, জননীব স্ষেহ দন্দর্শন, 

বছকাল হ'ল তাই জাহ্ৃবীব জলে, 
ভাঙ্িবা কোমল হুদ চিব পবিণতত ।_- 

বিপুল প্রনয়-সিম্ধু কবিয। মন্ন, 

প্রণষপিযুষলাভে ভেবেছিনু হায়, 

পুবাইিব মনোদাঁধ মন্ষ) জীবনে » 

দুরাদৃষ্ট-চক্রবাত্যা ভবঙ্করী বেশে, 

হবিল নে প্রেম-সুধা » সেই দিন হ'তে 

ভেবেছিন্ু এ জীবন, দিব বিনর্জন, 
বঙ্গ অখাতেব শীল অতল সলিলে । 

কিন্ক আশ! মাবাবিনী, নী পাবি বলিতে, 

কি কুহক-জালে, হায় কি মোহিনী গুণে, 

ভীষণ প্রাতিজ্ঞা সেই ভাঙ্ষিল আমাব 

আজিও লে ভুবাশার মোহ মন্ত্রণায, 

উত্তেজিত তব মত , না হইলে কেন, 

চলে ইতিহাস ছুস্পপ্য দুজ্ঞে ঘ, 
বনুক্ণীল হল যাহা যব্ন-চবণে, 

ধুলি সাতে নিমক্জিত বঙ্গোপনাগবে , 

পাতাল-পবশী সেই লিন্কু-গর্ডে পশি, 
।ক সাহস ! নে অনুল্য উজ্জ্বল রতন 

রু।ব্র আহরণ, এস্ট স্বভাব প্রস্তা, 
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দোঁলাইব চ্উলেব বঙ্কিম শ্রীবাষ £_- 

বঙ্গ-কবিবদ্বগণ তুচ্ছ ভাবে যাবে, 

কিম্বা জলমগ্র-শ্রমে, নাহি পরশিল 

অমাবস্যা বজনীব ঘোর অন্ধকাবে, 

হয কি খগ্ঠোতাঁবলী পথ প্রদর্শক ? 

কিম্বা তাববাজি কবে উজ্বল ধবাঁয? 

ভীরুতা৷ আনিয। পুনঃ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে, 

স্রসাহন প্রপুবিত নবাবেব মন 

ফিবাইল মুন্ুক্ষণে, তাবকাব খনি 

পবিববতিল থা প্রসন্ন নমষে 

বিপুল ভীষণ মেঘে--নব আবিতভাঁব । 

চিন্তিলা নবাব হেবি ধবণীব হিয। ,₹- 

“ ভুবন্ত ছুর্জয ক্ষত্রি, সম্মুখ সমবে, 

কে আটে তাদেব সনে £?-__আমি তুচ্ছ ছাব । 

খ্যাত নাম। যোধগণ বাবর, আকবর 

পালাইত যাব ডবে বীব আল্লাদিন ?_ 

ভাবতে যে মোগলেব ক্ষমত! বিস্তান, 

নে কেবল বহুদশী কপটতা গুণে । 

সবল নির্বোধ ক্ষত্রি জানে না*কপট , 

সন্ধিভানে ক্ষত্রি জিৎ্হছ নিমক্তি শিবিবে, 

স্বাধীনতা-জ্যোতি তাব কবিব নির্বাণ । 

গরুড়েব নীড়ে পশি বাঁচে কি ভুজঙ্গ ৮ 

এই মহা মন্ত্র বিন। নাহি সাধ্য মম, 

উলেব সুত্র যুদ্ধ কবিতে বিজয ।” 
৪ 



খা হেমপ্রভা। ৷ 

মহেশখালী দধপতি প্রভাকরসিৎহ. 
দিংহানন-উপবিষ্ট আপন শিবিবে, 
স্ষীত বক্ষ মহোল্লাসে,__নেনানীনিচষ 

বুদ্ধজষী, ঘেবিষাঁছে তাবাকাবাঁকপে 1-- 

একে অন্যে আন্দোলিছে যুদ্ধ-বীবপণ! | 

আপনি নবেক্দ্র খুলি স্বীষ চন্দ্রা, 

প্রদানিলা ঞ্ুব মিছে, যেই বীববব, 

বুদ্ধিব কৌশলে কিন্বা বিবতা প্রকাশে, 

লভিল চল বণ জ'য ইব্লামেবে । 

“জয় চ্টলের জয় !জয় ঞ্রুবসিৎহ!” 
ধ্বনিল পেনাণীবর্, কাপিল অচল, 

কীপিল অতল তনে জলচবগণ 1 

দেই কোলাহল মাঝে উাইল ভাসিষাঁ, 

“জয় প্রভাকর সিংহ” ।চকিযা ফাবে 

নিবখিল পত্র হস্তে বনের ৯ব 1 

নমি আভৃতল বক্ষে বাজপদোদ্দেশে, 

দিল পত্র মন্ত্রীববে , অমনি মোডক 

চিবিয। পন্ডিল৷ মন্ত্রি বাজেন্দ্র গোটবে '_ 

“সন্ধুখ মমবত্যজি যাইবে নবাব, 

চটলের আধিপত্য প্রাদানি বাজনে, 

সেই হেতু নিমন্ত্রণ !_বজনী-প্রভাতে, 
স্বীয শিবিবেতে বনি নবাব আপনি, 

নাক্ষাৎ জবিতে বাধ নৃপবর সহ” 



তৃতীয় সর্গ। ৯ 

নবাঁবেব পত্রপাঠ অমাপ্তি সময, 

“তথাপ্ত” ব্লিষ। যবে ছুটিলক্ষত্রিষ 

আনন্দ গৌরব-বাঁণী ক্ষত্র-সিংহমুখে, 

ফিবিল নবাব দুত , ফিবিল নকলে 

যে যাব শিবিব-পানে নিজ্রাব অলসে । 

নব-আনন্দ-উচ্ছীন-সমব-বিজয়ী 

বাজন-অন্তব, হেবি বিজন বাঁজনে, 

জিজ্ঞানিতে আবন্ভিলা নীতিপর্ণ কথা ,₹- 

"এই যে 'িথাস্ত' ফুল ফুটিল « মুখে, 

ববনেব নিমন্ত্রণ-পত্রসমীবাণেঃ 

চিস্তাদেলী অজানিত, নাহি জন বিব। 

ধবিবে ভবিষো ফল সুখ কি ছুঃখেব 1 

নে যে পুর্ণ কুট চক্রী রুতঙ্থ ববন, 

চিবদিন পবহিংসা বিবাজে অন্তবে, 

পব সুখে ললীনমুখ অভিমানী সদা, 

সহল। কি আজি তাৰ নিবিল হিৎনাব 

দীপ্ত শিখা মনোভুমে ?_-অনুমাঁনি আমি, 

ওই ফুলে বিষময ণ্রাণদণ্ড' ফল, 

কিম্বা “চিব কাব দণ্ড'-ফলিবেঅচিবে । 

নতুকেন অপমানে নাধ সম্ভাষণ ?” 

উত্তবিলা পরভাকব ক্ষত্রিব গববে 1-- 

“কিছাব যবন । এই ক্ষত্র সিংহ কভু 

না ডবে শমন দেবে নকোষ কপাণ 

যতক্ষণ কটি দেশে আঁছে বুলাধিত, 
কিনব এই বানু দ্ধব থাকিতে সক্ষম । 
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যবন ?--ষবন চক্র-হলে ও সহজ, 

ক্ষত্রিযেব কাছে নয,_-শিশু শুগালেব ' 

কি ভষ বনে এই শ্বত্র-সন্তানেব ?৮- 

কাল নিশিথিনী-বাস ছাঁডিযা প্রক্কতি 

নাজিল নৃতন নাজে, শোভিত ললাটে 

বালার্ক সিন্দ্ুবফোটা, সুধাঁর অধবে 

হানিযা নবীন হানি, নবীন কবিব 

হবিবাবে মনোপ্রাণ, রূপন্থিনী বেশে, 

উচ্ছ বিষ মবমেব কবিত্ব লহবী 1-- 

চিত্রিতে কলম কালী কমলেব ভুঃখ, 

নমস্ত শর্ধবী যাহা ঘটিল ললাটে, 
বিবহ পুতাপে কিন্বা নিশিব শিশিবে 1 

দুলিত শ্রবণে যুগ গুফুল বমুকা, 
সুধীবে সুন্দবী দেবী উঠিল! ভাবিয। 

মসিমযাকাশে ওই সম্ভব ববণে। 

কাননেব কলকণ বিহঙ্গ নিচষ, 

মধুবে গাইছে বসি মধুব কাননে, 

এবাঁবত। দিতে যেন গোরকক্ুন্দরী, 

নাচিযা নাঁচিষা ওই চলেছে সাগবে, 

অমল তবল বক্ষে ক্ষুদ্রবীচি মাল! 

ন্বীবে বীবে কাপাইয। গ্রভাতী সমীবে । 

উদ্দিল! উদয়াচলে দেব প্রভাঁকব 3 

তাই হেবি প্রভাকর চঁললা অবথা 

সন্কিব গ্রাবঙ্গে রঙ্গে বিপক্ষ শিবিবে, 
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চাবি জন নেন! মাত্র সহায সন্বল।_ 

যথাষ নবাব বনি আপন শিবিবে, 

চন্বিতেছে ধীবে ধীবে ফবনিব নল; 

চিন্তাব মোহিনী গুণে বদন হইতে 

অজ্ঞাতে পড়িছে ঝবি ফবরি কখন , 

বিচিন্ত্য অন্তব, ক্ষীণ নযন যুগল 

নিমীলিত ক্ষণ ক্ষণে প্রকাশ আবার 1-- 

এভাবনা ।--যেই মহ্ামন্্রে হায আজি 
কবিযাছি বিমোহিত ন্দত্রিষ পামবে, 

বদ্ধপি জানিতে পাবে, কিহ্বা একৌশল 

হয যদি প্রকাশিত তবে আমি হাষ 

নাবিবাম পদ এক অগ্রনব হতে, 

শিবিবে হইবে মম সমাধি বাধন ।৮ 

আবার দাহস-চিন্তা হযে দন্মিলিত, 

হবিল নবাব-মন-উঠিল হানিথ। ! 

“ক্ষিগ আমি? কেন হাষ নিজ অমঙ্গল 

খুজিছি আপন মনে ? বুঝিলা আপনি, 
“যে মুর্খ ক্ষত্রিষ জাতি, বুদ্ধি বা কৌশল, 
নাহি ক্ষত্রিষেব ঘটে-ম্বভাব সম্বল 

যবনেব মহ। মন্ত্র খল-বুদ্ধি কল, 

কিনাধ্য জানিবে পবে? কেহ কভু হায, 
পাবে নাই জানিবাবে ভাবত ভুবনে |” 

এসমযে আততায়ী নবাব শিবিবে, 

প্রবেশিল৷ প্রভাকর, পভ'ক-ক “, 
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উজলিষ। পটগৃহ, প্রভাকব-কবে 

উজলে অন্বোধি যথ। নিদাঘ সন্ধ্যায 

গম্ভীব নিশীথ বাঁমে গৃহ অভ্যস্তবে, 

হেবিষা প্রলয অগ্রি গৃহবালী যথা 

জাগে চমকিষা+ উঠিল নবাঁব ছান্ডি 

নিংহাননারন” আলিঙ্িল। নৃপববে, 

প্রকাশিয। সৌজন্যতা যথা বিধিমতে । 

হীবক খচিত চারু অন্য নিংহাঁসনে, 
বষিলেন প্রভাঁকর আনন্দ-অন্মুটে ৷ 

স্রদ্বব প্রবাসী বথ। অজানিত দেশে, 

সন্ধ্যা নমাথধম ছেবি আশ্রষ"লালবে, 

নহিষা অশেষ কষ্ট ভ্রমে স্থানে হান,_ 

প্রবঞ্ধকগণ মিলি নিবীহ পথিকে 

স্রধা সস্তাষিত ন্ববেঃ বহ্ছুল যতনে, 

লইব স্বগ্বহে ভাবে নুম্বাছু পানীয 

খাছ্যে পুবিষ। উদব, বাখে স্ুবিবামে 

দ্ু্ষ-ফেণনিভ মবি পর্যঙ্ক উপব *_ 

বঙ্গনীর শেষ অস্কে পর্য্যটন-শমে 

সস্থুপ্ত পথিক-যবে, তীক্ষতরবাবে, 
জীবন সমাধি তাব কবে ভুষ্ট চয। 

পূর্ণ কপটতা মাখা নবাব ইজস.লাম, 
চাতুর্যয, ধূর্তৃতা। যাৰ পুবিত ভাগাব।_ 

আজি নেই অবিশ্বাসী, ক্লৃতদ্ন নিবয়ী, 

ভোষামদ-ন্ন-ভ্রাণে প্রভাকর মিৎজে 
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মোহিছে*-অন্তর যাব গবল-আধাব, 

বদনে নিংম্ববে তাব মধুব ভাবতী ? 

সবল স্বভাব হিন্ছু ঘুপকুল মণি, 

নাহি অধর্ম্ের চিন্ব তিলেক শবীবে,_ 

চিব অবাতিরে যেই সবল-বিশ্বাবে? 

নাহি ভাবি পুর্ধাপর, আত্মহিতকাবী 

ভাবিষ৷ নির্ভষে আনি পশিল! শিবিবে । 

কিকপে জানিবে সেই ছলপূর্ণ হাষ, 

মধুব যবন বাঁক্য বিষে জর্জবিত ?- 

বিববেব মুখে হেবি আগন্তক জনে, 

গজ্জে যথা কাল ফণী ফণ। আক্ফালিযা,_ 

ধনিল ভীষণ মৃত্তি বন্ত নবাব 
মেইক্ষণে, পুর্বাভাঁব হল অন্তহ্িত, 

নিক্ষোষিয়া কববাল আক্রমিল। নৃপে 

সেই বক্ষে প্রভাকব-বীব-সিংহ কবে, 

শোঁভিল নুৃতীক্ষ অসি, কটিদেশে যেই 
শক্রব নিধন তবে সদ ঝলনিত । 

কিবাতের জালে বদ্ধ কেশবী যেমন, 

নিবখি কিবাত-দণ্ড-বজ্জুপূর্ণ কবে, 

গশবজে গন্তীব ঘন? গর্জিল। বাজনঃ 

কাঁপাইযা পউ গৃহ, কাপাইয। ওই 

নবাবেব বীব বক্ষ+ বাহবপুর্ণিত 1 

মধ্যাহ মার্ভগু-নিভ নযন যুগল, 

(হইতেছে যেন অগ্নি ক্ফুলিঙ্গ নির্গত 1) 
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নিক্ষোধিত অসি করে বীব আস্ফালনে, 

মাতি বণ-মদে, হাষ, ছুটিলা অমনি 
তিববেগে দৈন্ত মাঝে, দুইপাশেপডি 

ছিন্ন শ্রীবা” ভিন্ন বক্ষ, যবন পদাতি, 

শোভিল হাঁষ বে যথা চৈত্র মধুমাষে, 

উন্মত্ত কুগ্জব যবে মদন্/স্থবাষ, 

পশ্শিতে গহন বনে প্রণযিনী-তবে, 

দুই পাশে তক চষ ধবা বিলুষঠিতে 
সমূলে উপাডি পবে চবণ প্রভাবে । 

সহজ্স বন নৈম্তয অসি-সঞ্ালনে 

প্রেবিবা শমন-পুকে, ক্ষত্রিনিংহ এবে 

মিলিল৷ নবাঁব সহ, বহিল অমনি 

ক্ষত্রিষ জ।তীষ গর্কঝ ভাঁবতী বদনে 

“আয দেখিবে পাষণ্ড, বিশ্বান ঘা তক । 

কত তেজ তে।বদেহে, পবিক্ষে এখন ১-- 

চ্টলের যুদ্ধ সাধ মিঠাইবে তোব 

মম এই তবব'বি , দেখিবি দুশ্মাতি 

কিবপে লভিস্ আজ পবিত্রাণনধা 1 

তোব এই নেন।বর্গ, সহস্র লেনানী, 

অনংখ্য তুবগাবোহী, দেখিবি কেমনে 

বক্ষে আজি মমকবে + জ।নিস্ নাবকি” 

আজি মম কবে তোব নমাধি ভবন 1 

যতক্ষণ আছে পা পাপণিক্ত দেহে, 

ন্মব দেই প্রিববন্ধু পবম পিতায”_ 
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অথবা ষোডষী বাল। এ বৃদ্ধ বলে, 

সাজাতে কববী যাব চউউল-কুস্থমে, 

বুঝেছিস্ মবিবাবে ।--ভূুজঙ্গবিববে 

নিবীহ মুষিক যথ। পশেপথ ভ্রমি 1” 

এতবলি লম্ষষ ত্যাশি ধাবাল কপাঁণ 

বসাইল! নবাবেরে বিশাল উবসে ! 

পড়িল! নবাব যবে, মুহুর্ভ-অজ্ঞাঁনে, 

বাতাঘাত তর প্রা ধবনীব কোল, 

বলিতে লাগিল পুনঃ ক্ষত্রি চডাঁমণি 

“ভষ নাই বে না'বকি, ক্ষত্রী-বীবপণা, 

প্রকাশিনা কভু মোবা ক্ষীণ প্রাণী জনে, 
নিবন্ত্র অবাতি কিন্বা সম্মুখসমবে । 
অকিঞ্চিৎকব এই দেহেব উৎপত্তি 

মাটিতে, জীবন শেষে মিশিবে মাটিতে, 

তবে কেন আব এই তুচ্ছ সংসাবেব 

মোহিনী মাষাষ ভুলি, স্ুধন্ম বতনে 
দিব বিসর্জন,পাপে পশিতে হৃদয় ? 
কে কবে পালায়ে ভয়ে শমনেব হাতে 

পাইষাছে পবিভ্রাণ £ অবশ্থা স্কবিব 

জন্মিলে মবণ আছে, মবণেব পৰব 

সংশ্রব কি সংসারেব শ্রিষ পবিজনে ৮ 

লংানাবিক ক্ষণ সুখে, তবে বেন হায, 

ভুলিষ! ডুবিৰ পাপে ?_উঠ ত্ববা। কবি, 

লও যুদ্ধ, সাজ বীব, পুবাইব তবে 
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যুদ্ধে বাসনা তব ক্ষত্রিয়েব সনে ।” 

অলংখ্য যবন-নৈন্য বণ-.বশধাঁবী 

ঘেবিল অমনি নৃপে » প্রলষ অমষে 

মহা। বোঁষে রুদ্রেশ্বব নাশে জীব যথা, 

সেইকপে ক্ষত্রনিংহ ক্কুপাণ আঁহবে 

“প্রবিলা শমন পাঁশে অসংখ্য যবনে 1 

কেবল নহাষ অনি ।_ কিন্তু বাদলেব 

ধাবাকাবে, অসংখ্য মুশল, শেল, থকা 

পড়িতে লাগিল অঙ্গে, দুইকবে হাষ ! 

কত যে বক্ষিবে আব, শোণিত প্রআবে 

হইল ভুর্ল অঙ্ক শিথিল ধমনী, 

ছিন্ন কদনীব প্রা পড়িলা হৃমণি। 

নির্বাণের পূর্বে থা ক্ষীণ দীপালোক, 
প্রকাশে উজ্জ্বল ।শখা, সুনীল লোহিত, 

ধবিযা প্রখব কব বাণ! প্রভাকর, 

কাপাইযা ক্ষীণ কণ্ঠ নবাব পামবে 

বলিতে লাঁগিল। ক্ষত্রি গর্বিত বচন £-- 

'বে নিলর্জ বিগ্রান ঘাতকি, দ্ববাচাব, 

বন কুলের গ্লানি, পাষগু ছুন্মতি । 

' নন্ধি-প্রবঞ্চনা বাক্যে আহ্বানি শিবিবে 

বধিলি জীবন মধ , এই কিবে বীব-- 

ধন্ম তোব, কাপুরুষ এই কি কোরাথে 

লিখিছে বীবত্ব নীতি £ তোৰ চেয়ে বায, 

প্রপূজ্যা সহজ অংশে ক্ষত্রীয বমণী ' 
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আহুত অবাতি কুলে তাবাও যে হায, 
হয নাকে! সুখোছ্ত বধিতে পবাণে 

তোব ন্যায, ওরে পাপি, কিন্বা বণ ক্ষেন্ছে 

নিবস্ত্র পুরুষ বীবে নন্থুখ সমবে । 

এবম্বাদ”- এই পাঁপ পুবিত সম্বাদ, 

পাবে যবে সগ্তগ্রাসী ক্ষত্রী-নাবীগণ, 

দেখিবি তখন পাপি কি কৌশলে বক্ষা 
কবিবি এ পাপ প্রাণ ও পাপ পিঞ্জবে, 

বমণীব বণে তোবে দিবে শিক্ষা, ভাল ।-- 

খেদায দিতহিনী যথা খুগাল কুষ্ক,বে, 
খেদাইবে সৈনা তোব , পাকা শ্শ্বাশি 

একগাছি বহিবেন। আকর্ণ চিবুকে, 

অখব। কবিবে ভন্ম মশাল অনলে "” 

নিবীহ-নিভ্রিতফণী-লাঙ্কুলে আঘাতে, 
গঞ্জে খ! ঘন ঘন বিষাক্ত নযনে, 

হেবিযা। আঘাতী-পানে, লাক্ছুল উপবে 
কবি ভব বোষভবে, ঞ্জিল। নবাব, 

নুষ্টি ব্ধ কবে অসি স্ুতীক্ষ ধাবাল । 

উঠিল উজ্ভ্বল অসি কবি ঝলমল, 

নামিযা। বখন হাষ । গ্রভাকব-শিব 

চু্বিল ধবনী-বক্ষ” উষ্ণ বক্ত স্রোতে 

প্রক্মালি নবাব-পদ আর্তিষা মহিবে , 

নেই পুণ্য বক্ত শ্রোতে ভানিযা চলিল 

হবনবাজহ আশাচট্উল হইতে । 



৪৮ হেমপ্রভা। 

“আল্ল। আল্ল। হ আল্লা আল্ল। হ আকবর, 
ধ্বনিল ষবন পেনা, সিস্কুনাদে যথা, 

অঘোব,ববষাকালে বিঘোব বিব্লবে। 

প্রভাকব-প্রেমমধী হাষ বে থাষ 

বনি চিন্তা দৃতীসহ ভাবিছে নির্জনে 

ভাবী অমঙ্গলবার্তা, অথব! নৃপেব 

নির্বা,দ্ধিতা» অসহাষ ঘবন শিবিবে 

অবিধেষ কবিবাবে একাকী গমন, 

পশিল ববন-নাদ নে নিভৃত শ্থানে 1__ 

মনোপ্রাণ প্রকম্পনে নর্ধাঙ্গসুন্দবী 

বাণ! প্রভাকব-বাণী কীপিল। সর্বাঙ্গে, 

কাপে থা তূকম্পনে অচলা ধবণী । 

এ নময়ে নমিবাঁজ ইন্দ্রাণী চবণ, 

কুতাঞ্জলি পুটে ওই দুঃখ পুর্ণমুখে, 

আবস্ভিল ভগ্রৃত-বিগলিত আঁখি-_ 

অদ্ধ-অংশ-্ফুটন্ববে, “বিশ্বান ঘাতকী 

পাপিষ্ঠ যবন-কবে বাজেন্দ্র নিধন ?£_-” 

বজ্াহত জীবী-বথা পড়িযা ভূতলে, 
সেরূপ ধবণী-শাষী বাজ-বিলানিনী । 

হাহা কাৰে চেবী দ্বন্দ বেডিয। বাণীবে 

কেহব! ব্যজিছে, কেহ সুবাসিত জল 

নগ্োলাপ-ডাঁলে করি কবিল বর্ণ , 

বমণী-অধবে, ভালে, কনক কপোলে, 
শোভিল সে জল বিন্দু মুক্তা ফলবপে 1, 
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প্রায় দণ্ড পরে, উষ্াদমীবণে যথা 

ফুটা কমলে জলে, গোলাপে উদ্ভানে,_- 

জলার্র সুগন্ধ বায়ু গ্রবেশি অন্তবে, 
প্রকাশিল মহিষীব নলিন নষন । 

আবক্তিম গণ্ড-বাহী নযন আসাঁবে, 

ভাপাযে কামিনী-বক্ষ, ছিন্ন মনাপ্রায, 

হানি প্রশস্ত ললাটে কনক কঙ্কন, 

বলিতে লাগিল ওই রাজেন্দ্রাণী সতী 1 

“হায ন্বাথ। এই হতভাগিনী কি দোষে 

অপবাধী পদে তব, ইহজন্মে কভু 

নহি দোষী জ্ঞাত মনে, কিন্ত কি বলিব, 

--বলিতে পাবেন! যাহ! ত্রিদিব বমণী-_ 

অজ্ঞাতে যদ্দিব! কোন আজ্ঞা-উল্লঙ্বনে, 
অথবা অপ্রিষ ভক্তি-বিহীন ভাঁষাষ, 

কবে থাকি কর্দমিত এপাপ অস্তব । 

তাই কি ক্ষমিতে নাই ?__সেই ক্রোধভবে 

প্রশ্রধীবে ফেলিলে কি ইহ জন্ম তবে, 

তব পুণ্য পদাশ্রয হ'তে ঝঞ্চাবপে £- 

হা দযষিত। কতবাব ধবিপাছুখানি 

নিষেধিন্ নাধাইতে (জিজ্ঞালিল! যরে ) 
স্বণিত পামব ওই ষবন-শিবিবে , 

যোদ্ধাব পবিত্র নীতি, সে অমিষ ভাব 

জানে কি যবনে ?”-হায়। মম কর্দমদোষে 

ছাঁড়িলে আমাষ যদি, ছাঁড়িলে কি দোষে। 
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অপ্রাপ্ত বযস্ক এই মনীন্দ্ তোমার ? 

চিবিতে যরন-মুণ্ড বিশাল দশনে, 

কেব। শিখাইবে তাবে তোঁমাব বিহনে ৮ 

স্বপ্নেও জানিনা, নাথ, ছাডিবে অচিবে 1” 

বাদলের পবে বথ। প্রখব তপন, 

মুহুর্ত অন্তবে ভাব পবিববতিষা, 

ধবিল! লে রুদ্রা ভাব বীর-বিনোদি নী, 

উঞচও রূপে যথা নিশুক্ত নিধনে । 

পড়িলে নিষাদ-কাদে কেশবী ছুঙ্জয়, 

হেবি কেশরিণী যথা গর্জে ঘনে ঘন, 

কাপাষে ভূধব শ্রেণী, বিদাবি অস্বব 

ক্রোধে গর্জিলা বাণী-_“বে ছুষ্ট ষবন 
গ্ররতিশোধ নিব তোব বিশ্বাসঘাতক ' 

কবিব মন্তক চূর্ণ, তবল শোণিতে 

পূবাইব এ উদব, দেখাইব পাপি, 

কত বে শকতি ধবে ক্ষত্রিষ বমণী |” 

এ বলিষ। গুবেশিল। সুবর্ণ মন্দিবে,_ 

কনক কোমল অক্ষ কনক কবচে, 

আববিল্প! বীরেক্দ্রানী, উবন্ত্রাণে উচ্চ 

পীন পযোৌধব, আবরি চিকণ বেশী 

হ্বৰক নির্মিত চারু শোভিলফকিবীট । 
শোৌভিল দক্ষিণ কর উজলি রুূপাণ, 

অন্যকরে সলঙ্ষিন, পুবিত ৰারুদে-_ 

বন্দুক, পিন্ধনে গেরুযা বাস, আবোহি 
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ঘোটকী-গৃষ্ঠে চলিলা রূপনী, চলিল 

ঘোটকী নধচিযা যেন সমবুবিহ্বলে 
ঞ্রবেশিলা বাণী যথা যোদ্ধা ঞ্রুবমিৎছ, 

বাখিষ! দক্ষিণ কবে দক্ষিণ কপোল, 

ভাপাইব৷ বীঘ বক্ষ নযন-আসাবে, 

ভাঁবিছে বপৈন্তে হাষ বলি অধোমুখে 1 

বলিতে লাগিল! রাণী চেযে যোদ্ধাপানে ,_ 

“শুন ঞুবসিৎহ মম অমাত্য প্রধান, 

ক্ষত্রিযকুলতিলক, যেই ন্ষত্র সিংহ, 

নিজ শাদনেব বলে, আশৈশব সবে 

পালিল। নন্তান স্েছে ই প্রাভাকব, 

যবনেব কুটবুদ্ধি-বাবিদ-ছাযাষ 

চিব অস্তমিত যদি, হাষ কি কবিযা 

জীবন-বক্ষক-ঘাতী পাপী যবনেব 

না লইয। প্রতিশোধ থাকিব বসিয়া ?_ 

যেৰপে মবম-ভ্েদী ছুঃখ উচ্ছ,নিতে, 
'মআবস্তিছে শোক-পুর্ণ-চিত্র-পাবাবাবে, 

আছে কোন্ হেন ভীরু এমম শাঁদনে, 

নাধাইবে আততাষী যবননিধনে +%” 
অমনি গর্জিল ক্ষত্রী, ববিষার কালে 

গঞ্জে যথা ঘনদল কিম্বা মহোদধি 1 

বাবিদ গঙ্জনে বথ। গর্জে পশুবাজ, 

নাদিল ষবন লেন।, ভেদ সেই ধ্বনি 

* ডুটিল উভয সৈন্য তড়িত গ্রমনে-- 
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মিলিল আহাব ঘোবে যুদ্ধক্ষেত্রে আসি। 
প্রলষেব কালে যথা রুদ্রেশ্বব শলী, 

পীনীকে যুডিযা ইনু গবক্ে সনে, 
গবজে ললাট বহ্ছি পবশি গগন ,_- 

গর্জিল ক্ষত্রিয়, মগ, হাজাবে হাজীব 

কেচাহে কাহাব পানে ? যে যাবে পাইল 

যবন লেনানীগণে তীক্ষ তববাবে 

অমনি ভূতলশাষী, শম্তবাশী যথা 

ক্ুষকেব কবে হত পীত ক্ষেত্র মাঝে । 

অধ্ধেক যবন ৈন্ঠ ক্ষত্র-কববালে, 

কালের নিলযেগত, এ হেন সমযে 

ধাইল মগধ নৈন্য বণে ভঙ্গ দিয় 

ক্ষত্রিষেব পক্ষত্যজি বিদ্রোহিতবপে । 

হাঁয কি করিবে রাণী, মাত্র কয়জন 

দুর্ধধল ক্ষত্রিয় সহ অগণ্য যবনে £-- 

পলাইল৷ রাজেন্দ্রাণী ষবনেব কবে 

বক্ষিতে সন্ত্রম স্বীয়, ততোধিক হাঁষ 

বঙ্ষিতে-সতীত্ব বনু বমণী দুর্লভ । 
অববোধি বহিষ্ঘব নুদুড কবাটে। 
আগমিল বিভাববী 1--দিনদেব যেন 

স্ববংশ নিধন হেবি, ছুঃখিত অস্তবে 

বঙ্গ অখাতের নীবে প্রবেশিল। হায, 

মলিনিয। বসুধাব নহান্য বদন । 

যে যাব শিবির পানে ফিরিল সকল । 
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প্রবেশিল। বাজপুবী হাষ বাজ-বাণী, 

পশে যথা কেশবিণী গ্ভীব গহ্ববে, 
ন্বোভেঃ বোষে, অপমানে,অক্ষম হইয। 

হনন কবিতে খা কেশবীহত্তকে 1- 

খসাইল1 বণব|স; বীব-আভবণ, 

ছাঁডে পূর্ণচন্্র থা সুধাংশু মাঁলায, 

ভেবিযা উদযাচলে দেব দ্িবাঁকবে »- 

আঁবাহিলা ধ্রুবসিংহ প্রধান বচীবে। 

বষ্টাঙ্গে প্রণমি মন্ত্রী বদিল। নিকটে , 

আবন্ভিলা বাজেন্দ্রাণী অশ্রু পূর্ণ আঁখি__ 

ছিন্নবীণা-তাব সম--িিন মন্ত্রিবব ! 

জনক জননী জম গাম দোঁহাঁকাবে, 

পুজিষাছ শ্রদ্ধা-কুলে কিন্তু বাছা এবে 
চিব-বিদাষ-গুণর্িনী 1-কালেব কবলে, 

আজি দেই ক্ষত্রি সিংহ মম সন্দর্শনে, 

বহিষাছে গ্রতীক্ষাষ বিবহ নিবাশে ! 

জান, বাছা, বমণীব একমাত্র ধন 

পতিব চবণ- হাতে সুখ মোক্ষধাম ! 

নেই ধন-নে অমূল্য নিধি লর্ভিবাবে 

কেনা বাঞ্ছে এনংসাবে ?- হাষবে দুম্মতী 

যেই বমণীর হুদে সতীত্ব আলোক, 

পশে নাই টুক মাত্র জ্ঞান-বন্ধ, পথে, 

তাব কাছে দংসাবেব প্রিষ নন্দর্শনে, 

*কিছার অমরাবতী ?--আমি সুখমতী । 



ভেমপ্রভা | 

আঁমাব--আমাব পক্ষে কিবে বাজ্য ধন, 

নকলেই বিষমাখ। পুত্র পৌবজন । 
বিষম বিবহ-বহ্ছি নতী অঙ্গনাব, 

নিবাবিতে কে পাবিবে পতিবত্ব বেনে ? 
অতএব নাহি, বাছা, ইচ্ছা এই ভাবে 

থাকিবাবে একতিল, দেও সাঁজাহষা, 

প্রবল অনলে চিত, যাই ন্বর্গ ধামে, 

প্রণমি বাজেন্দ্র-পদ যুডাই জীবন , 

রখা আব চিস্তানল না দহুক প্রাণে ।_- 

আবোশুন, ত্রিষ পুত্র মণীক্দ আমাব 

অর্পিলাম কবে তব , ভ্রাতৃক্সেছে, বাছ', 

বক্ষেও জীবন তাব,_-পিতৃ, মাতৃ, হীন _ 

ছানা পুতলি দেই মণীক্দ কুমাব 1” 

জল নযনে মন্ত্রী বিদাষ হইলা। ! 

সজ্জিয! অগ্ুর কাষ্ঠে, সুগন্ধি চন্দনে, 

শবগ্রানী চিতা হাঁফ? ক্ষত্রিষফ যুবক, 

অবপিষা মধ্যে মধ্যে সুশন্ধ গুগ্গুল, 

চালিল কলস-ুখে স্বত বাশি বাশি ৮_ 
পশিল অনল যবে, সহ ধু শিখা 

উঠিল আকাশ-পথে স্ত্রাণ গুগ্খুলেব_ 

ছাইল বসস্তানিলে মহেশখালী শপে । 

পতিব পান্কণ শিবে ধৰি বাজেন্দ্রানী 
গ্রাবেশিলা অগ্রিমাকে, জননীব কোলে 

সোহাগ বালিকা যথা বনে কৌতুহলে ! ' 



তৃতীয় সর্গ। €৫ 

বিষাদে সখিগণ ভানি নেত্রনীবে, শি 

গ্রাইতে লাগিল সম বাম। কঠ ম্ববে 

“হয আর্ধ্যকুল লক্গ্মি চট্টল কুস্থম, 
ছাডিলে অকালে যদি সোণাব ভাবত. 

কেবা শিখাইবে আব নাবী-গুণাগুণ, 

কে বক্ষিবে তাহাদেব নতীত্ব সম্পদ ৮-- 

হাযবে বিবহে ভাবী পোষাপক্ষীগণ, 

ধাইছে বিজন বনে কবি কলবব , 

ধেনু সহ বদ ক্ষেত্রে কবিছে বোদন, 

বঙ্গ অখাতেব নীব বিষাদে নীবব 1৮ 

নেহাবিয। জননীব অনলে প্রবেশ, 

ভাঘিছে মণীন্দ্র হাষ অনন্তবিষাদে । 

ভাষাযে নষন-জলে কোমলহৃদঘ । 

প্রবেশিলা তথা মন্ত্রী-বলাইষ। ক্রোডে 

কেশবী-্মুত কিশোবে লাগিলা কহিতে ,_ 

'পল।ও কুমাব 1-নতু নাহিক শকতি 

বক্ষিতে এবাজ্য তব ববনেব কবে ! 

এ কম শবীবে, ভ্রাত, নাবিবে যুবিতে, 

যুদ্ধ পটু যবনেব সেনাগ্রণ সহ । 

কোমল কমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে যদি 

হেবি এক বিন্দু বক্ত, নিশ্চষ জাঁনিবে 

নিবাদ সেহতে মম-_ সমাধি ভবন 1”? 

ঘন ঘন ববে যথা! গর্জে পশুবাজ, 

শীর্গগিলা কিশোর নিংহ "একে মন্ত্রি বব! 



৫ হেমপ্রভা 1 

জনকেব অপস্থৃত্য, জননীব হাষ 

প্রজ্্বল চিতাষ ঝাঁপ, হিব কেমনে 

সেই প্রতিহিংস৷ নাহি প্রতিবিধাঁনিয। ৮ 

প্রভাকর নুত আমি 1--প্রভাকব-সুতে 

যেকপ বিনাশে জীবে, ষেইবপে হাষ 

নংহাবিব দেষবন-বাজ-দল-বল ৷ 

প্রবেশিব একা রূণে যা কবেন কালী, 
মবি কিন্বা৷ মাবি অবি সম্মুখ সমবে 1” 

মহ] ধনুদ্ধবগণ হত যে সমবে, 

কি কবিবে দেই বণে ষোডশ বষীয-_ 

নবীন যুবক *-হাযবে সমর ক্ষেত্র 

কিষে ভযহ্কব দৃশ্য 1 নল্পনা! নঘনে 

হেবে নাই যে কখন ক্রীডা-মদ-বসে ৯ 

ভুর্গেব প্রধান দ্বাব ভাঙ্গিযা গোলা, 

আল্লা আকৃববেব নাম কোলাহল লহ 

অবংখ্য যবন-সেন। বাজ পুবী মাকে 

প্রবেশিল মহোলানে 1-মণীক্র্র কুমাব 

হেবি অপমানে, ক্ষোভে, ম্বীধ কলেববে 

পি ভন্ম-অলঙ্কাব উদাীন্ বেশে, 

লইয! র্লুপাণ কবে বলিতে লাগিলা। ,_ 

“যদি পিতু বাজা কভু পাবি উদ্ধাবিতে, 

ফিবিব সংসাবে পুনঃ, নতু এই হতে 

অমিষ সংসাব-মুখ চিব জলাগ্ুলি । 

দীর্ঘ জটাুট ভাব বহিবে মস্তুক , 



চতুর্থ সর্গ। ৫৭ 

(ফবিব জঙ্গলে, বনে, ছুঃখেব জীবন 

অগম্য গহ্ববে কোন হইবে নিঃশেষ 1৮- 

সজ্জিত ঘোটক পৃষ্ঠে অমনি চড়িল৷ , 

চলিল পবন-বেগে অশ্দমনোঁবম ; 

কেহ না জানিল কোথা বহ্িল। কুমার, 

অন্বেষিল তুর্কী নৈন্ঠ সমস্ত ভবন । 



বলি তোমা ওহে ন্মতি ' বিনয় বচনে, 

কহ ক্ুপাদানে দাপে, কেন ভুমি হায়, 

গত সুখ দুঃখ বাশি স্থজিযা মানলে, 

স্বালাও আমাব মত হত ভাগ্য জনে 2 

শৈশবে মাযেব কোলে-_ অমব দুল । 

কৈশবে ভ্রাতৃত্ব স্মেহে, যৌবন পবশে 

নব প্রণধিনী-প্রেম !-হাযবে এখন, 
কালে কৰল ভেদ্দি পশিতে তথায়, 

ঝবে অবিবাম অশ্রু প্রত্যেক নিশ্বাসে । 

কিমুখ তোমাব তাতে ? মানবের সুখে 

বিধে কি কণ্টক তব নযন যুগলে ? 

তোমাৰ দংশনে আজি মণীন্দ্র কুমাব ।__ 
ছাড়িয়া সংসাবাশ্রম, পশিষাছে যেই 

বিবেকী নন্্যান ধর্মে, স্বর্ন কান্তি দেহ 
তন্মে আববিত সদা , বাজ-পরিচ্ছদ 
তিলেক আদবে নাহি পবশিছে তাবে , 

পবিধান বাঘছাল , কণ্ঠদেশ বাব 

শোভিত হীবক-হাবে, রুদ্রাক্ষেব মালা * 



চতুর্থ সর্গ। ৫৯ 

বিশীল উবস চুম্বি বষেছে ঝুলিত 1 
বজিও বিজন বনে, বন-বাউতলে, 

হেলাইত পৃষ্ঠ দেশ সুদৃঢ় উপলে, 

ববিছে নয়ন দুী অজত্র ধাবায় 
বাহিষ! কোমল গণ্ড, ভিজাইয। বক্ষ, 

পবিছে অবনী যেন ফোঁষাব। বুগল । 

অনন্ত চিন্তাব তাপে ওষ্ঠ কণ্ঠ প্রাণ 

শুকিয়াছে, অগ্নি সম বহিছে নিশ্বাস । 

অবিবত “কি করিব” হৃদয-নেতাবে 

বাজিতেছে পঞ্চতারে দিবস যামিনী ৷ 

কত যে সুচারু দৃশ্য প্রকৃতি কামিনী, 

বাখিয়াছে সাজাইয়া। সম্মুখে তাহাব, 

জ্রক্ষেপ নাহিক তাতে ।-মোহিয। কানন 

কত যে কোকিল কণ্ঠ, দৈষালেব তান 

বাজিছে, কিন্তু না পশে অরবণে তাহাব । 

হাঁষ মবি হেন স্থান নাহি এ চট্টলে। 

চউল সৌন্দর্য রাশি আনি তিল তিল, 

পুবিষ! বাঁখিছে হেথা প্রকৃতি কাঁমিনী 1 

দক্ষিণে অনন্ত সিন্ধু বঙ্ষোপনাগাব, 

পুজিছে বুটিশ-পদ পঞ্চউ শ্মি-কবে 

উড়াইয়! ফেণ পু মলয় মারুতে , 

প্রকৃতি বিলাস স্থান অনন্ত কানন, 

শৈলপর শৈল শৃঙ্গ শোভিছে পুববে , 

শোভিছে কানন-স্সে অগণিত বডে, 



হেমপ্রভা। ! 

সবুজ, সুবর্ণ নীল পাতিয। গালিচা, 
আপনি প্রক্লাতি যেন আনীনা তথায । 
সমভূমিতলদেশে উত্তবে তাহার, 

নিম্মাইয। পর্ণ গৃহ কৃষক দম্পতী 
কি স্থখে কৰিছে বাস '--ভূত ভবিষ্যৎ 

বিদ্াব আলোক নাহি পশিছে তাদের 

মানস-মন্দিবে ভ্রমে-দতত স্বাধীন ৷ 

পাশ্চিম্য সভাাতা আসি দংশেনিতাদের 

সবল কোমল প্রাণ , প্রাণপতি সনে 

ক্ষত্র বাজ্য থাকে ওই সিমস্তিনীগণ , 

নাহিক মু্থুর্ত তবে বিচ্ছেদ তাদেব, 
এক সঙ্গে পান, ক্রীডা, একত্রে ভোজন, 

এক সঙ্গে মান সবে । নিদ্রাব মোহনে 

ছাডে পাছে এক অন্টে, এই ভষে মবি 

ভূজপাশে জডাইযা বাখি বক্ষোপবে । 

প্রণ(যণী, নিদ্রা যায কষকনিচয , 

ইচ্ছা হয এ মুহুর্তে ছাঁভিযা লেখনী, 

বিনিময কবি ওই ক্ুষক জীবন । 

পশ্চিমে বৃহিছে শীস্ব-অবিশ্রান্ত গতি, 

চুষ্বিগিবি পাদ দেশ, অনম্ত সাগবে, 

দাজাইযা দুইতীবে পীত ক্ষেত্র নারি, 
চলেছে মন্ছবে মবি স্বছলে স্বছলে । 

ঈষৎ আন্দোলি বক্ষ স্বদুল পবনে । 



চতুর্থ সর্ ডি 

চলে যথ। প্রেম পুরণ যুবতী কামিনী, 

পু্জিতে প্রণয়ী-পন্দ প্রেম উপহাবে । 

মধ্যা্্ ববিব ববে সে নীল সলিলে, 
গিবিজা বোঁড়ষী কত ভাসিছে সোহাগে 

কবে ধবাধবি করি, পুর্ণ বিকশিত-_ 

অনারত বক্ষস্থল দ্রেখায দর্শকে, 

কি যে ধন আছে তথা, আবরিষা ওই 

ত্রিদিব ললাম মাখা সুকব-কবাটে 

প্রমোদ তবণী যথা প্রণয হিলোলে 

তবঙ্ষেৰ বক্ষে কভু, কভু নিল্গ দেশে । 

কহব! দিতেছে ডুব, পুষ্পগুচ্ছ নহ 

ভাগিছে চিক্ধণ বেনী সলিল উপবে, 

কালীদহে যথা হাষ? শুষ্টি বিনাশিতে, 

ভানিতেছে বিষধবী কালীয় নাঁখিনী 1 

নিমজ্জিত জলে কাবো কনক শবীব, 

কেবল বদন পদ্ম স্বণাল গ্রীবাষ 

ভামিত লহ্বে স্বছু নাচিব! নাচিযা 1 

অদ্ধচক্রাকাবে সাজি শিলী মুখ-বপী 

ষ্ণবেখান্বিত শুভ নেত্র বোমাবলী ॥ 

খেলা অবসানে কেহ উঠিছে পুলিনে, 

অযতনে প্ৃষ্ঠ বাহী দীর্ঘ কেশ বাশি, 

চুশ্বিছে চবণ গুল ক সহত্র জিহ্বা , 

নসলিল। পউবার জড়িত শবীবে, 

(ধোধ হয যেন দেই কম কোমলাঙ্গ, 
তি 



হেমপ্রভা। 

ছাড়িতে না চাছে বাধ বিবহের ভষে 1) 

নে চারু বন ভেদি রূপেব সাগবে, 

দেখায় যৌবন-শোভা,--অপূর্ব জন । 
তুতলে নন্দন বন এ বম্য পাহাডে 1 

পতিপ্রাণ৷ বলা লহ জনক নন্দিনী, 

আসিষ। করিল! বাম বনবান কালে, 

সে হইতে এ পর্ঝত “জীত শৈল” খাত' 
এস ষখি হে কক্সনে, মানস বঞ্জিনি 

তব অনুশ্মামী আমি, তোমাব প্রসাদ 

চউলে সগগ্র স্থান কবিয়া ভ্রমণ, 
হেবিষাছি গ্ররুতিব বিলান মন্দিব 1 

কিন্ত এ প্রবাদে আজি নিশি ছিও্হবে, 

নগুদশ বর্ষার়নী বিবহ বিধুরা, 

নীলোৎপল নেত্রনীবে আদ্র গগ্স্থলী, 
চুস্বিলা লইয়া বক্ষে, সেই প্রণয়িলী, 
নিদ্রাব কোমল ক্রোড়ে অনন্ত স্বপনে । 

চকিতে উঠিনু জাগি অমনি শযনে, 

ভাসিল সে প্রতিমুদ্তি হৃদয দর্পণে । 
পুনঃ উচ্ছ।নিল হদে নেই পুর্ব ভাব, 
খুরিল মস্তক, দিক্ হেবিনু ধুমিত । 
তাই বলি প্রিয় সখি, নাহি আব সাধ 

হে কল্পনে, এ বিজনে থাকিতে তিলেক, 

স্বালিয়া অন্তর এই বিবহ-ছুতাশে 1 

চল আজি নিরখিতে পার্কত্যগ্রদেশ, 



চতুর্থ সর্গ। প্রত 

বান্দ বন ্ হধর নুপনিকেতনে 

একাকিনী শোকাকুল। হেমকমলিনী 
ছেম প্রস্ভা, মহিধর দুহিতা৷ যথাষ । 

(বকাল। তেমোব মত এ হেন নিম্মম 

আছে কি সংসাবে আব, বর্কগব্বহর £ 

আজি যেই বণজধী, ক্কপাণে বাহার 

অবাতিব উষ্ণ রক্ত পাঁনিল হববে । 

কল্য সে ভূতলশাষী  বববপু* যেই 

খচিত স্বর্ণবাষে বাখিত্ত আববি, 

যুবতীব অগ্রগণা', চবি যাব পানে 
ধাতাব প্রথম সৃষ্টি উদিত মব্ষে, 
আজি সেই বপনীব কঙ্কাল শবীৰ 

হেরি শত খণ্ড ছিন্ন বস্ত্রে আববিত্ত,_- 

পূর্ন অলঙ্কাব-চিহ্ম কনক শবীবে, 

লতিক' বিচ্ছেদ চিহ্ন যথ! বৃক্ষ ভালে । 

ভ্রমিতেছে নদাগতি যে চক্রে তোমাৰ, 

কাব হেন সাধ্য ভবে, এক তিল মাত্র 

বসতি কবিতে সেই চক্র নেমি মাঝে ? 

কিন্ত এই ভবপাটে সুক্কাতি যাহাব, 

অমব অক্ষবে মবি রয়েছে খোদিত,-_ 

মে নাম সে বক্ষ হতে, নহে লাধ্য তব 

বিলুপ্ত কবিতে ওই কক্কবিত কবে। 
বাগানের যেই ফুল__প্রিষ দন্দর্শন । 

অধাঁও প্রদেশে কীট, কলি না৷ ফুটিতে 



ড$ হেমপ্রভা । 

কবে খণ্ড খওড কম পাপী নৃতন ! 

নিজ্জন কান্তাবে যথা-_কাননবিহ্বাবী 

কবে সুখে কালক্ষয, প্রবেশি শিকাবী 

বধে পশু পক্ষী তথা, সেইকপ তুমি 

হবহ নবেব সুখ প্রিষজন হানি । 

ওবে বে নির্মম কাল 1 

তোমাব শিকাবে আজি দীনা হেমপ্রভ' 

অবলা, সরলা, কুটচক্রে নংসাবেব 

( হয নাই সুকঠিন অন্তব বাহা'ব ) 

ত্রিবঙ্কিম ভাবে অঙ্গ ঢালিযা পব্দ তে, 

যথা হতে শীত্বনদী গিযাছে দক্ষিণে, 
৫ 

তথাস্থিত বান্দবন শবম্য নগবী 

'জোমরাজ্য' খাত ধবা, সেই'নদী তটে 

গঠিত বিচিত্র সাজে একটী দেউল, 

বাদল মহল নামে, নিদাঘ নন্ধাষ 

যথা আসি মহীধৰ প্রণযিণী সহ 

লভিত। বিরাম-ন্ুখ, আজি বে তথাষ 

চৈমবতী ক্ষুপ্নমতী, কি ভাবে না জানি, 

কোমল পর্যাঙ্ক শষ্যা ঠেলিষা চবণে, 

ই্টক আনে পড়ি অচল অটল, 

ঝবে টপ টপ অঙ্ঞ সৃগাক্ষি যুগলে । 
নিদাঘ বন্ধযাব শেষে শীবজ পবন 

আমোদিয! দশ দিক, কহি কাণে কাণে 

প্রেমিকে প্রণষ-গীত, প্রবেশি অন্তবে * 
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লৌধমাঝে, হেমপ্রভা-চবণ ছু-খানি 

ধবিষ। নাধিল কত,__ ক্রমে পশি বক্ষে, 

সুচারু চিকণ বাস সরাইষা সুখে 

খেলিল,- নিকুঞ্চে বথ। মধুমান কালে । 

ধা-ক্নাত বিশ্বাধব চু।ম্বল হবষে । 

তবু মে অজ্ঞানবালা 1_-পার্থে নহচবী 

ববষছে সুশীতল গোলাপ-সলিল । 

হাব বে বিগতপ্রায় অন্ধ নিশীথিনী +_- 

নিদ্রাব কোমল অঙ্কে পুথিবী শাখিতা 

হেমপ্রভা। অক্ক্দাৎ কি যেন স্বপনে 

ভেবিল। মানস-পটে 1-_নিদ্র।-উন্মাদিনী 

বলিতে লাগিল! সতী নজীব জিহ্বাধ 1 

“ভাধ নাথ 1 এ অধিনী, এ নংসাবে যাব, 

কোথাও নাহিক স্থান তিল দ্রাডাইতে, 

পিতৃ, মাতৃহীন। বাঁলা আজন্ম দুঃখিনী । 

চাবিগি বৎসবাবধি যেই পদাশ্রষ 
ল্ভিতে বাননা চিতে, দৃব মরুভূমে 

হায বে পিপাসু যথা সরোবর তবে । 

কোন অপবাধে, নাথ । ছাস্ডিলে দাসীবে £ 

নাজি উদানীন-বেশে ভ্রমিছ কাননে , 

পুবাইত্তে আশ। যাব হুদয়-বতন 
মুহূর্তে ভুলিতে পারি * কিছার ও দেনা 

নাদিব তাহাব তবে--টবব নির্যাতনে, 

, পাপিষ্ঠ বন-হাতে চট্টল রক্ষণে %" 



৩ হেমপ্রভা। 

বিষাদে গাইয়া গীত বাঁশরীব প্রা, 

থামিল বমণী-কণ্ঠ_ নিদ্রীষ বিহ্বল । 
তিল তিল কবি ক্রমে কাল নিশীথিনী, 

হুল অন্তছিত মরি কবি অবরুদ্ধ 

পর্দতগুহাষ স্বীষ কালীম ববণ। 

নিশ্তন্ব-কানন-কণ্ঠ মধুব পঞ্চমে 

বহিল উল্লাসে দেখি নব-ভামুছট! 1 

এস মধুব সুনিনাদে তাঙ্গিল বিভোব 

হেমপ্রভ।-জীবনেব- মেলিল। নযন * 

প্রভাতী অনিল কিন্ব৷ নবীন ভান্ুব 

নন্বেহ চুম্বনে বথা ফুটিল কমল । 

অবলম্ষি সখী-বক্ষ স্বন্কিম বক্ষে, 

বাখিষ। দক্ষিণ শ্রীবা সখী-অঙ্গোপবে, 

ঝবিত নযনে ( ভাষ শোকবাশি যেন 

ফাটিযা। অন্তব আত্মা! ঝবিছে নযনে 1) 

আবন্তিল। ছেম প্র! সবী নম্বোধিষা 1 

শুন সখি, লোকে বলে »ংসার স্তখেব । 

কিন্তু এ জীবনে তব পাইযাঁছ কভু 

প্রকৃত সংসাব-স্খ ?_ হেন জন আছে, 

মবত ভবনে যিনি অহবহ সুখ 

লভিয গিযাছে চলি অমর ভুবনে % 

তামনী হইলে শেষ দিবস যেমন, 

সেইবপ সুখ ভঃখ মানব-অদৃ্জে 

ঘুবিতেছে নিরস্তর , কিন্তু এ অদৃষ্টে 
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জননী জঠব হতে ভূতলে নামিয়া, 
হেবি নাই এক দিন সুখেব বদন । 

নাহি জানি কি যে পাপে বিধাতাব কাছে 
চিবপাপী এ অধিনী ।-_ফাটিছে হৃদয 
ল্মবিতে আমাব এই জীবন যাপন । 

তবু শুন জীবনেব সুখ ইতিহাস 1 

বন দিন হতে যাহ! শুনিতে নিফত 

সাধিছ আমা তুমি, পুবাইব তব 

আজি দেই সাধ, সখি। আজি জীবনেব 

এক দিন, হেন দিন পাইব না আব। 

ওই যে পার্ধত্যদেশ শোভিছে পুববে. 

পশ্চিমে দক্ষিণে অদ্ধব্য/(পি কলেবব, 

(যাহা এবে পবিণত বিশাল কানানে, ) 

তথাকাৰ অপিপতি জনক আমাব, 

ছিলেন চ্উলনাথ, খ্যাত মহীতলে 

যহীধর, যশোগুণে' পার্বত্য অঞ্চলে , 

ছিলেন যতেক নৃপ কবদ পিতাব । 

আছিলা পিভ্ব্য মম মহেন্দ্র কুমার, 

বড ভাল বাসিতেন জনক তাহাধ, 
শিশুকাল হতে তিনি বাল্যক্রীড বলে, 

না কবিল! জ্ঞানচচ্চ1, বিদ্যা উপাঞ্জন , 
যৌবনের পদার্পণে যৌবন উন্মতে, 

যৌবনেব চিররুচি দুষ্প বৃত্তি চয, 

শমন্ক র হইয। ক্রমে শাখা প্রশাখায 
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বাড়িতে লাগিল তার হৃদয়-কন্দবে, 

জনমে কণ্টকী যথা অকর্ষিত ভূমে । 

দুজ্প রৃত্তি-পবায়ণ-মুবকমণ্ডলী, 

হইল বষস্ত তাব 1 হাষ বে কপাল । 

ছাঁড়ি পদ্চিত্রতা। সতী জনম সঙ্গিনী, 

ডুবিল মানস তাৰ ববাঙ্গনা-হদে, 

চাঁলিতে লাগিল অর্থ অনর্থেব তবে। 

ুনিয। জনক তাই পবস্পব মুখে. 

আহ্বানি নিকটে তাবে মধুব সম্ভাবে 

দিলা উপদেশ বু, কে শুনে তাহাধ, 

কজন শুনিয। থাকে হিত উপদেশ » 

পাপ, পুণ্য জ্জানে সবে, কা।জব বেলাষ 

কে কবে ভাবিষা দেই £ তা! হইলে ভাষ, 

এত তাপ, এত পাপ, এত বক্ত-আাত 

হত না বহিতে শীর্ণ সোনাব ভাঁবত। 

এইবপে গেল দিন, চলিল বৎসব, 

গোপনে পিভৃব্য মম ষডযন্ত্র কবি, 

লোভে বশীভূত করি সেনানী-নিচষ, 

শবীববক্ষক লহ, মিলি স্পকাবে, 

শথাদ্য পানীয় মাঝে বিষ মিশাইযা 

বধিল। জনকে মম 1”--ণবে লোভ তোমা 

কবি শত নমক্কাব,তব সম্মোহনে 

যে জন মোহিত হয, তার তবে হায 

আপনি স্থজিল৷ মবি “কুভ্ভীপাক” বিধি। 
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হৃদযেব বক্তটুকে। দ্রিয। অকাতবে, 

বন্ষিত জীবন যাব আন্ুজ্য-বাৎসলে,-- 

এ হেন পিতৃব্য সেই প্রাতি উপকাঁব 

শোধিল। জনকে মম, উষ্ণ বক্তক্োতে 

বিন্দা9নে প্রেবি পিত। শমন সদ্দনে 1 * 

গম্ভীব নিশীখ যামে বোদন-নিনাদ 

উঠিল অন্বব-পথে, সে বোদন সহ 

প্রবেশিল 'মহ্নীধর নৃপতি নিধন'। 
চ্টলেব প্রতি গৃহে , বিল উজান 

নাগবেব ক্রোড হতে শৃস্ব আোতম্বতী, 

পুজ্রেব নিধনে ঘথ! জননী দুঃখিনী, 

আসে পিতৃ গৃহ তাজি উন্মাঁদনীবেশে | 

কাদিল জঙ্তলে পঞ্থ, বক্ষ উচ্চ ছুড়ে 

কাদিল কু-ন কনি বিহঙ্গনিচষ । 

গম পিতৃপুন ষেব সমাধি ভবন, 

প্রবিদ্ধ চউলমাবে খাত শ্ৌোরস্থীন ' * 

তথায জনক মম হি 

হইল আনিত, কত যে কিল খে 

প্রজাবর্গে, মেন স্বীয জনক নিধনে 1 

বৈধব্য-বাতনা-ভাব জননী আমাব 

নামাইল। সেইক্ষণে, বানল চিতায 

প্রবেশিয়া, লভিলেন জনকেব সহ 

* পল্লিব নাম । 



হেমপ্রভা। 

স্ুখেব কৈবল্য ধাম, শোক তাপ যথা 

পশে নাই কোন কালে কোন মন্বস্তবে ! 

এ ছুঃখিনী পানে মাতা কিবি নাঁচান্কিলা,_ 

চলি গেল৷ শ্বামী-পদ দেবিতে সে সতী । 

অপূর্ব দেউল তথা হইল নির্মাণ, 

অলভ্য পর্কুতবাণী স্থাপিল তথায় 

জনক, জনশী-মৃপ্তি স্থজি ভক্তিভাবে , 

মছাবিষু দিন হ'তে অষ্টাহ ব্যাপিযা 

হয লোকাব-7 তথা, পর্মতনিবাসী 

বালক, যুবক, বঙ্গ, যুবতী, প্রবীণা, 

নিবখিতে আনে নেই প্রতিমখ যুগল । 

পাহাড়ী-অন্তবে, সখি এই সংস্কাব 

অমব অক্ষবে যেন বযেছে খোদিত,__ 

'বৎসবান্তে এ প্রতিম। নাহি নিবখিলে, 

হবে না বিমুক্ত সেই বতসবেব পাপে । 

জননীব সঙ্গে যেই আসি শোর স্থান 
€ 

আব না ফিবিন্ু গুজে, পুন এই আখি 

না হেবিল জন্য স্থান সংসাব দুললভ। 

শৈশব কালেব স্মতি নাহি অভাগীব, 

ন। জানি কি চক্রে, সখি, না আসে স্মবণে, 

পডিলাম মহেশখালী ক্ষুদ্র উপদ্বীপে, 

জনকেব প্রিষ ব্ধু প্রভাকর সিংহ 

হথাকাব অধিপতি, বাখিলা'আমাষ 
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যতনিয। মহাবাজ-ছুহিত সমান , 

অষ্টম বসবে, সখি, আমি সে সময 

অষ্টমীব চন্দ্র যথা অদ্ধ নিশীখিনী 

ভাসাযে বিমল করে, তামসী-গহ্ববে 

জুবাঁধ বজনী শেষ, সেইকপ মম 

জনক, জননী-মুর্ত-বৈশ্বানব-ঝাঁপ ! 
জাগিষা সতত চিতে কবিত জক্জব, 

কোমল বালিক। প্রাণ অবোধ সবল, 

কাদিতাম বসি নিত্য বিজন কোণাষ । 

কিন্ত ক্রমে ক্রমে তাহ। হইল অস্তব, 

ভূলিলাম পিতা, মাতা, বালিকা বযে 

অর্পিলাম যুববাজে অর্ধস্কুট মন । - 
যাইতাম এক সঙ্গে পাঠ অধ্যযণে, 

আসিতাম সঙ্গে পুনঃ সাষাহ্ু সমষে, 

দক্ষিণ অনিলে, সখি »গবীর জুডানে 

ত্রমিতাম বনে বনে তটিনী-সৈকতে । 

'অস্তাচল-চুড়ে বমি যবে দিন দেব, 

মাগিত। বিদায় তিযা কমলিনী-কাছে, 

কাদিত নলিনী-দল , সে বিষার্টে নখি । 

ববিত নয়ন মম, অশ্রু পুর্ণ নেত্রে, 

বিষাদ প্ররুতি মৃদ্তি বঙ্গ অখাতেব 
হেবিতাম নীল জলে ! সদত বসস্ত 

বিবাজিত 'মছেশখালী' বসন্ত 'অনিলে 

কত যে ফুটিত ফুল, শ্ন্ধে আমোদিয। 



হেমপ্রতা । 

মোহিত কবিত প্রাণ » ভ্রমিযা বিজনে 

ভূলিতাম ফুল, সখি। গাথিতাম মালা, 

নাজা'তাম পবস্পবে, কত যে কি সুখ 

উদ্দিত অন্তবে, আৰ কল্পনা নযনে 

শহুবিতাম বর্তমানে দূৰ ভবিষ্যত । 

প্রভাতে উঠিষা পুনঃ বনি তাব সনে, 

গুনিতাম সুললিত কবিতা সুন্দব। 

গ!ইতাম কভু তাঁব কণ্ঠে মিশাইযা 
মধুব বঙ্গীত-বাশি বেহাঁলাব বপে। 

যে দিন নযনে সখি হেবি বুববাজ, 

সেই দিন হ'তে হায চাবিগি বব, 
এ হেন মুহুর্ত নাহি ছিল অভাগীবে, 
তেযাগিষ! সুখে দুঃখে থাকিত কোথাও ,_ 

বিষাদ-বাদলে সেই বদন চন্দ্রমা, 

আববিতে হেবি নাই ও চারি বসবে । 

জনক জননী স্বেহ যেই অভাখিনী 

লভে নাই লভি জন্ম, ভ্রমব ভুবনে 

কেমনে এ ভালবাদা মহা শৈল সম, 

ঠেলিবে চরণে, সখি *_যুববাজ-পদে 

অর্পিলাম কাযো। প্রাণ ধর্ম সাক্ষি কবি । 
তাৰ পব শুন নখি বিধি-বিড়ম্বন 1 

লীলামঘ এ নংসাবে মুহুর্তে মুহুর্তে 

কত ভাব ধবে মহী কালচক্তে ঘুবি 

পিতৃ তুল্য যেই জ্যেষ্ঠ মহোদরে বধি  ॥ 
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লভিল। সীত্রাজ্য হাব, বিধিব বিধান-_ 

ববি-ুত-কোপ-দৃষ্টি মহামারী-বপী, 

সপ্তাহ ভিতবে পড়ি পি্ব্য বাজত্ব 

কবিল মানব শুন্য, পশু, পক্ষী আদি 

ন! বহিল এক প্রাণী, কালেব কবল 

হ'ল পবিপুর্ণ শরে +-_পিতৃ মন্ত্রীবন 

পিতৃব্যেব বিতাঁডিত, নেই বাজশ্থানে 

আসিয়া করিল! পুনঃ বাজত্বন্থাপন , 

কিন্ত অভাখিণী-তত্ব জানিতেন তিনি | 

লইযা আমায় তিনি শুন্য নিংহাসনে 

স্ুখ-অভিষেক-তবে, আমূল বৃভান্ত 

জানাইলে মহাবাজে, পবম হবিষে 

অর্পিল। আমায় নৃপ বৃদ্ধ মন্ত্রী কবে । 

দে সংবাদে হায়, সখি, কত মে কি ভাক 

উদ্দিল অস্তবে, তাহা! বিন। অন্তর্যযামী 

জানিতে শকতি কাব? মস্তি্* হইতে 

কি যেন বাহিবি গেল, চোখে, কাণে আব 

কিছুই না দেখিলাম, শুনিন্ুুঃ অজ্ঞানে 

পড়িনু ধবণীতলে মৃর্ছিতা হইয়া । 

কেন বে চেতন] হায় এই দুঃখিনীবে 

জাগাঁইলে সে বষয সুখ-ন্বপ্ন-্রমে ? 

থাকিতাম যদ্দি পডি অচেতনা-ক্রোডে, 

নহিতে হ'ত ন1! আব দুঃসহ যাতনা । 

ফাটিত ন৷ আজি বক্ষ, ঝরিত ন! অজ্ঞ 
্. 



ণ্ঞ হেমপ্রভা। 

বাহিষ! কপোল, বক্ষ, আর্রতে অবনী 1 

(বিধিব বিধান, সখি, দেখ কিমাশ্চ্ধ্য 1 

অতুল এশ্বর্্য ধার কুবেব সদৃশ, 

আপত্য নাহিক তাব, পথেব ভিখাবী 

দিন-ভিক্ষা। তনুবক্ষা --পঞ্চ পুন্দ্রবান্। 

নিবাশ প্রণয় কিম্বা সংবাবেব দুঃখ 

ভোগেনি জীবনে যেই, বিশাল যৌবনে 

যায চলি কালধামে । কিন্তু ওই বোণী 

বোগ যন্ত্রণা যেবা নিয়ত অস্মিব,_ 

দিবর যামিনী যাব নাহি জ্ঞানাজ্ঞান, 

নাহি আনে তাব কাছে শত আবাধনে, 

সর্ধভূক্ কাল তাবে মনে বারি স্বণা 1) 

কতক্ষণ পবে, সখি, দিব কি বজনী 

নাহি মনে, কিবা যেন স্ুবভি আন্তাণে, 

প্রভাতি মলয গন্ধে কুস্রম কৌবক 

ফোটে যথা ফুল ডালে, ফুটিল আমাব 

যুগল, নযন সখি 1--আখি প্রুকটনে 

কি যে দেখিলাম আব কি দেখিব ভাবে ? 
নেই রাজনুমীবেব বিশাল উবনে 

কি আব বাখিব বক্ষ গ সেই সিংহগ্রীব 

জড়াইযা বাহুষুগে সুদ্ধুচ বন্ধনে, 

কি আর ভ্রমিব, সখি, পর্ধত কন্দবে,_ 

তটিনীব তটদেশে, মারুত হিল্লোলে, 
আজানুলম্িত বাহু বাখি অংশোপবে * 
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বেই দেখিলাম সখি 1_বপি যুববাজ, 

তুলিযা আমাষ অক্কে, সুগন্ধ সলিল 

বর্ধিছে মস্ত্ষে বক্ষে +_যুখীল নষন 

হাসিল অমনি মি চক্ষু উন্মীলিতে 
নেহাঁবিষা ওই আঁখি, হানাইফা মম 

বিষাদ-ক্রাম্তিত মুখ, চুম্বিলা অমনি 
অশ্রুসিক্ত নেত্র নখি, শীহাবাজ্ঞলিক্ত 

কমলিনী চুন্বে যথ! মলয মারুত। 
সে সমযে-_-নই সুখ নৃতন আবে 

যে সুখ জন্মিল মনে » হেন অনুমানি 

নাহি সুখ কাম্যবনে- স্থখেব ভাগাবে ৷ 

চিবুকে চুম্বন নখি ফুটিল আবাব। 

আবক্তিল। বুববাজ,_দে শব্দ, নে কণ্ঠ, 

এখনে বাজিছে কাণে দৃব-বীণ। মত । 

উষা-সমীবণে যথ! কমল হইতে 

অজআ্ শিশিব ঝবে, ঝবিতে লাগিল 

যুগল নযনে তাব অঞ্রুবিন্ু চয । 
ছাডিলা একটী শ্বান নেই শ্বানে যেন 

হৃদযেব বক্তবাশি শুষিয়া অমনি 

পশিল বকতাধাবে, বলিল! আমাষ ,₹_ 

“ধাও সখি পিতৃবাঁজ্যে- _পুরব চট্টলে ৷ 

হও একা অধিশ্ববী, যৌবন পবশে 
হউক মাঁননোন্নত, উৎকুষ্ট বাসন! । 

কিন্তু এই ভিক্ষা মম ,__এই হতভাগ্য 



এও হেমপ্রভা ৷ 

নহি বিতাড়িত যেন, “শৈশবেব বগী' 
এই যেন থাকে মনে, কি আব কহিব ৯ 

জান তুমি মন মম মহজ সবল! 

সবলে, এ “কটি কথ! কহিন্ু তোমা 1 

সমস্ত সংসাব স্্খ একাংশে আমাব, 

অন্য অংশে তব এই পুর্ণেন্ডুবদন । 

যে অবধি তব সনে প্রেমসন্দর্শন 

হইয়াছে আদবিণিঃ জীবন-বহিত্র 

তানাযেছি মে অবধি কপেব সাগবে।_ 

যৌবন-অতলতলে চিবদিন তবে ॥ 

ফাটিল হৃদয সখি সেই কথ শুনি, 

অশনি-সম্পাতে যথা ফাট শিখরিণী 
অজজ্র সলিল আসে গহ্বর হইতে, 

কাদিলাম কত অহে। পড়ি অমনি 

নাথেব চবণতলে, চাহি দীন! নেত্রে ৮ 

নাহি চাহি পিতৃ রীঁজ্য কি কবিবে ধনে ” 

মনে নাই পিতৃ কথা, বৃদ্ধ নবপতি 

সেবিতাম পিতৃ জ্ঞানে, তনযা সমান 

পালিতা আঁমায স্নেহে জননী তোমাব। 

না জানি কি দোষে দাদী তব ও চবণে, 

তাই আজি “পিতৃ বাজ্য* কপট বচনে, 
তব পদাশ্রয হতে উছটিছ দূরে । 

যে সখ পাইব নাথ, তব মুখ হেবি, 

ত্রিদিবে কি আছে কোন দিতে হেন সুখ £- 
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আবাব পড়িলে সখি নাথের চবণে, 

লইষ! আমায় নাথ বাহু-প্রসাবিষা, 

যতনে কপোলে গণ্ড করিয় স্থাপন, 

বলিল! আমাষ পুনঃ “যাও পিতুবাজ্যো,_ 

প্রতি পক্ষান্তবে এই মিলিবে সেবক ॥ 

কিন্তু সেই বাক্য হল বাক্যে পবিণত । 

কি যে মধুমষ প্রেম, নখি, এ সংলাবে, 

বত্বাকবে ন। সম্ভবে এ হেন বতন । 

সেই জন হতভাগ্য, যেই জন হাষ 

পশে নাই নংসাবেব প্রণষমন্দিবে । 

লভিযা মানব জন্ম কি ফল নংসাবে, 

বাঁদে নাই যেই জন অপবেব তবে £ 
নংসাব রক্ষেব নেই হতভাগ্য ফল । 

নাই কিন্ত এ সংলাবে প্ররুত-প্রণয, 

তাই মব নব,__বিশুদ্ধ প্রণয়তবে 

স্বর্গে বনৃতি কবে অমব অমর । 

এ চাঁবি বনব সখি । প্রতি নিশিযোগে, 

সাধিষাছি কত মত নিদ্রাদেবী-পদে, 

হেবিতে লে প্রেমমৃত্তি নিশীথ-্থপনে, 

কিন্ত কম্মদোবে হাষ এক নিশীখিনী, 

ভেবি নাই প্রেমধনে প্রণষ-মন্দিবে | 

উষা রহ উঠ নিত্য ভুলিষা কুস্থুম, 

প্রক্ষালিযা৷ অঞ্রজলে, চট্টেশ্বরী-পদ 

পুজিনু অযন অষ্ট, তথাপি মাষের 



হেমপ্রভা। 

হইল ন৷ কুপাদৃষ্টি অভাগিনী প্রতি ।” 

ফিবাইযা। কন্ধুগ্রীবা ঈষৎ বস্কিমে, 
হোৰি চট্টেশ্বরী পানে, আবস্ভিলা বাম। +_ 

“যেই নৃপমণি, মাতঃ, স্থাপিলা তোমাঁষ, 

( অঙ্গানিত নহে তব) অপন্বত্যু তাব, 
আছি মাত্র বংশে আমি একা অভাখিনী, 

জীর্ণ শীর্ণ! কলেববে, হৃদয-শোণিত 

স্টষিতেছে দিন দিন, এই ভিক্ষা মাগি, 

বিষম বিবহানলে উদ্ধাবি দাসীবে 

পাঠাও শমনাগারে, পাঁদরি এ জ্বালা ৷” 

আবাব কহিল! নতী সখি সন্বোধিযা। 

“সপ্তাহ অতীত, পখিঃ এ চাবি বসবে, 

পাইযাছি"পত্র এক, হৃদয-বগ্তন 

তুষিতে দাসীব মন লিখিলা৷ গোপনে । 

লিপিতে এ লিখ তাব"_ক্ষমিও অধমে, 

বক্ষিতে অক্ষম নিজ প্রতিজ্ঞা বচন । 

আমাব বৃত্তান্ত, সখি”শুনিলে শ্রবণে, 

যেই দৌষে দোষী আমি, অস্তবে তোমার 

লইবে না; অনুমানি, এক বিন্দু ভাব । 

যেই দিন গল! প্রিষে আধাবি ভবন, 
যাষ মহামায়! যথা! দশ্মী দিবসে, 

আধারি ভকতনন্দ-হৃদয়-আকাশ, 

নেই দিন হ'তে মম অদৃষ্ট-তপন, 
ববন-মেঘেব তলে আছে লুকাধিত | « 
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তাই প্রিযতমে এই প্রতিজ্ঞা আমাব »_ 

“উদ্ধাবিতে যদি কভু পারি পিতৃরাক্য, 
ফিবিব সংসাবে পুনঃ, দেখিবে আবাব, 

নহুব অন্যান এই যাইবে জীবন ।” 

“আছে বনু সৈম্ তব, শ্বদেশেব তরে, 

স্বজাতিব প্রতিহিংস। প্রতিবিধানিতে, 

নহে বদ্দি উষ্ণ বক্ত, ও কম শবীব, 

কাপা*ষে ধমনী যদি বহে উগ্র বেগে, 

নঙ্জিত কবিও সেনা , সপ্তম নিশীথে 

মিলিব আনিয়া তব বাদল মহলে ।' 

আজি ছে নগ্ুম দিন, অদ্য এ নিশিতে 

আনিবেন প্রাণধন, যাও হে স্বজনি 

অর্পিগ এ লিপি মম বৃদ্ধ মন্ত্রী-কবে 
কহিযা আমাব নাম, জানাইও দেই 

জনক প্রতিম ব্বদ্ধে বুল প্রণাম 1" 
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মিলন। 
আধাঢ়ী পবাহ্ু কি যে চিত্ত মুগ্ধকব '_ 

বিজন কাননধাবে, দূৰ শাখিত 

পশ্চিম জলধি-বক্ষে ম্বতুল পবনে 

স্বছুলে ছুলিত উন্মি, বক্তজব[বাগে 

বঞ্গিয়া পে উম্মিশিব দেব সহআংশু 

নাচিছেন উন্মিসনে , তপনিকাঁজালে 

কানন-পশ্চিম-প্রান্তে বিটপীব শিবে, 

বঞ্জিযাছে পত্রাবলী স্বর্ণ মশম্বাঘ ! 

মন্তাত্র উাছে ভাবি গোধুলী সনন্দবী 

গভীব গহ্বব হ'তে, অন্ককবি মালা 
আদবে পবিষা গলে + বিহঙ্গনিচষ 

কবিতেছে অন্বেষণ বৃক্ষে বক্ষে ঘুবি 

আপন আবান নবে +£ কোটব হইতে 

বাহিবি পেচকরন্দ উডিছে কোথায, 

কোথা রর্থ ডালোপবি- মিথ্যা অভিমানী । 

নথ! নিন্্ কর্ম্মচাবী ওই বাজাসনে, 

ত্রিভঙ্গে বিরুতমুখ বসিয়া নীববে । 

গোঁপাঁল মহিষ-পাল ল্ইষ। বাখাল 

ফিবিছে স্বগ্ৃহ পানে , হাশ্বা হাম্বা ববে 

ধাইছে বাছুব শ্বীধ জননী পশ্চাতে, « 
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কৃভু ব৷ দৌডিযা, আগে বহিছে দ্ীভাষে । 
ক্ষেত্র-কার্ধ্য পবিহবি ক্লুষক-কামিনী, 
শস্বনদী-জলপুর্ণ স্বগ্নষ কলনী, 

একটি উপবে এক তদুপবি এক 

কবিষা স্থাপন শিবে, যাইছে মন্থবে, 

ফেলিছে চবণদ্বব কি মবি কৌশলে 1 
দূব হ'তে বৌধ হয গীত দবোববে, 
ভাসিছে মবালী যথ! প্রণযবিহ্বলে । 

্গ্নয় কলসী-গাত্রে ভুজ পদ্মনাল 
শোঁভিছে জডিয। উদ্ধে+ এ হেন সুযোগে 

শঙ্ন্সিষ্ধ-নীব জাত সন্ধ্যা নমীবণ, 
উর-বান উডাইযা! কোন যুবতীব 

খেলিছে”_আনন্দে যথা কুসুমকীননে 1 

তাম্ুলরঞ্ষিত বক্ত অধব যুগল 

চুম্বিছে নোহাগে কাবো, স্বছুলকম্পনে 

সবাইয়। মুখবাঁদ আবরি আবাব 1 

হাষ বে সলিল ধাব উদ্ধারিছে সুখে । 

অদৃব প্রাস্তব মাঝে কৃষকনিচয, 

আবোপে আউন ধান্য, প্রতি *োচা-তালে, 

সবল রঙগীতবাশি জঙ্গল। বসস্তে 

গাইছে নবল মনে, গুরুতি সন্তান ।- 

নীববে অণীক্দ্র সেই নাষাঙ্ক সমীবে, 

“সীতা শৈল, শিবোদেশে বটরৃক্ষতলে 

বসিযা বিষাদ-চিন্তা ব্যথিত অন্তব 1_- 
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থেকে থেকে বাহিবিছ্ে দীর্ঘ অযিশ্বাস । 

সেই তাপে, সেই চিন্তা-অনল-উত্তাপে, 

বিন্্বপে যুবকেব ভাসিছে বদনে 

শ্বেদবাশি, যথা ওই শতদল-দলে 

শোঁভিছে ডুষাৰ কণ। শবত প্রভাতে | 

কত যে প্রক্ৃতি-ক্রীড।- নৃত্য, সংকীত্তন । 
নযন নিকটে তাব হইল নিঃশেষ, 

তবুও নাহিক জ্ঞান_-ক্ষণ নিরীক্ষণে , 
ক্রমশ ছাইল ধব। ঘোব অন্ধকাবে | 

হাষ বে অদৃবে লেই খিবি-গুহাদেশে 

স্বলিলে একটী দীপ, হঠাঁৎ অননি 

চিন্তানুগ্ধ যুবকেব ভাঙ্গিল স্বপন ! 
যুবাৰ পডিল মনে “*ছৈম হেমপ্রভ। 1” 

বসিল! আবাব ধ্যানে, ভাবিতে লাঁগিলা 

«“অদা সেই প্রিষনিশি, যেই নিশাযোগে 

মিলিতে “ছেমার' জনে প্রেবিনু নংবাদ ।-- 

মম প্রতিক্ষায আজি কত যে যন্ত্রণা 

ভোখিতেছে ছেমপ্রভ! ভাবিলে দে সব 

বিদবে অস্তব মম, আছে কিহে আব 

শান্তাইতে তাবে সেই বাজেন্র ভবনে £ 

হায কি নিঠুর আমি, যাবি পঞ্চপ্রাণ 

বালিকা বঘস হতে মম কবতল 1 

পিতৃ, মাতৃহীন! বালা--ন্বভাব পৰল। 

আমি ভিন্ন নাই যাঁ জনৈক সংসাবে” 
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কেন যে বধ্চনু তারে মিথ্যা প্রলোভনে £__ 

নবকেও নাহি স্থান এ হতভাগাব । 

আমাব (ও) কি আছে ভবে হেন সখধন, 

হেবিয়া যাহার মুখ পাবিব ভুলিতে 

পিতৃ-মাতৃ-হত্যা মম ?-_বাজ্যহাবা আমি। 

যাব বিন্দু সুখতবে, অকুষঠ্িতভাবে, 
পাবে বিসর্জিতে প্রাণ জাহবীর নীবে, 

কোন প্রাণে হায় আমি বঞ্চিনু তাহাবে ? 

না হে অস্তবে আব, 

চলিনু এখন । 

হেমপ্রভা হেমকম চবণকমলে, 

পড়িয। মাগিব ভিক্ষা ক্ষমিতে সবলে ।” 

পশিল বিদ্যুতকপে শিবাষ শিবা, 

হেমপ্রভা-পজ্যোতি কল্পনা-বিমানে,- 

তাঁববেগে দ্বাডাইল অমনি কুমাব | 

চলিল চবণক্রমে,-কি যেন আবাব 

উদ্দিল কুমাব-মনে,থামিলা, বসিলা , 

ভাবিতে লাগিল। পুনঃ অন্য কল্পনাষ ,-₹_ 

“অবলা-অস্ত্রব হায মাঁখনপ্রতিম 

উন্মত্ত যৌবনতাপে, কিআছে বিচিত্র 

গলিষা কুম্থানে তাই হবে নিপতন * 

নহজ সবলমতী !1__বিবহদংশনে, 

বিষ-নিজ্জালন-চেষ্টা অবস্থা সম্ভবে 1 

শুনিযাছি শত “নাবী ভবে অবিশ্বাস্য” 
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সহত্ম লোকেব মুখে, পড়িযাছি কত 

কাব্য, ইতিহাষে, কিন্তু পবীক্ষিব আজি, 

প্রণষেব পুবস্কাব আছে কিন! ভবে । 

যাইব গোপনে আজি, বথ! হেম প্রভা? 

আধাবি হৃদ মম কবিছে নিবান ১ 

দোখব কি ভাবে হেমা! বাপযে যামিনী 1 

হতেছে কি টসন্তসজ্জা, কবিতে বিজয় 

পাপিষ্ঠ ষবনবাঁজে , যৌবনপ্রাবস্তে 

আছে কিসে হেমগ্রভী। হেমপ্রভাবপে । 

অথব। কি অভাগাব গপ্রণঘলতাৰ 

শৈশব-কৌতুক-ফুল ফেলাইযা দৃবে, 

আত্ম মুখার্ণব-বুকে দিতেছে সাঁতাব, 

ভোখাইতে অভাগাবে নবক্যস্ত্রণা £ 

বদি হেবি হেমপ্রভভ1 এখনে। আমাব, 

যৌবনে ষোগ্িণী সাজি আছে অপেক্ষাষ,- 

ওকম চবণ তবে ধবিবে হিযাঁষ । 

অন্যত্রে, হে অপিবব । পানিবে হকষে 

শিবীষ কুমুম নিভ যুবতী বামাব, 
গ্রীবাষ বনায়ে মুখ, স্বাদ বক্তজ্রোত । 

বাজ্পুত সম্ভাঁনেব। সদত প্রস্তত 

বিসর্জিতে নিজ প্রাণ, তথাপি কোথাও 

নাহি পাবে নিবখিতে, চৌর্বা, ব্যভিচাব। 
না জানি কি ফলে আজি অদ্ৃষ্টে আমাৰ 



পঞ্চম সর্গ। দর 

বাজ] বাজেশ্বব কিম্বা পথেব ভিখাঁবী !-- 

যাই এবে অন্বেষিতে কেন যে হঠাঁৎ 

ভ্বলিল গুহায় দীপ,-_নিগুচ কাবণ 
অবশ্য নম্ভবে তার, নাহিক সংশষ 1” 

নবাকাষ হতে জ্ঞান ইন্দ্রিয় গরধান, 

যখন যা মনে লঙ্ব, অনুচব প্রা 

'্ন্ঠান্য ইক্দ্রিষচষ ষোখাতে নিবত | 

চলিল চবণ ক্রমে, অন্ধকাব বাশি 

ভেদ্দিযা বথাষ দ্লীপ উজ্জ্বল শিখায 
স্বনিল, প্রবেশি তথ। থামিল! মণীক্দ । 

ভেবিষা বিস্মঘচিত্, বদন অবাকৃ । 
কি দেখিল। নিবজন নিশুব্গুহাঁষ ? 

দেখিলা,_-তপন্বী এক বিভুতিভূষিত, 

শিবে জটাজ্ুটভাব, কটিতে কৌপীন, 
পবিত্র যজ্জোপবীত লম্বিত গলাষ 

তিলহব কপে মবি, সম্মুখে ঠুমিত 

সুগন্ধ গুগ্গুল-পুত যজ্জীষ অনল *₹ 

পাতি স্থুখ পদ্মাসন বসিয়া যোশীন্দ 

বজ্ঞ-উপবীত ধ্নত্ত বক্ষে এক বব, * 
কবেতে জঙ্গুলী অন্য নব্য উরুদেশে 

অদ্ধনিমীলিত নেত্র শ্থিব উদ্ধ দৃষ্টি ।__ 

পৃবব গগনে যথা নখ" তাবা! ওই 

পাঞ্জবে হেবিধা আছে ভুউষণ সতীপানে । 
৮ 



হেমপ্রভা 1 

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম স্তজিতে পৃথিবী, 

শীবনিধিনীবে বলি যবে একাসনে 

সমাধি সাধনে মগ্ন, সেই ছাঁষাকাবে 

বাধিছেন মহামন্ত্র, মহা যোগীবব । 

বহে কিনা বহে শ্বাস নহে অনুভব 1 

নান। সুখ ভুঃখ-চিত্র আঁকি চিত্ব-পটে, 

ভবিষ্যৎ ছ্াব মবি কবি উদ্ঘাটন, 

পশিল৷ মণীক্র তথা ধীবে সচকিতে 

আভ্ভুতলবক্ষে পি যোশীন্দ্-চবণে, 

নমিল মণীক্দ বিধি-ভক্তিদহব |বে 

কিন্ত ওই যোশীশ্বব-ধ্যানমগ্র আহি, 

নিল না, ফিবিল না, কাঁপল না কভু, 
যোশীব অনেকক্ষণে বিল নিশান 

নিদাঘ মধ্যাত্থে সথা। মরভুমি মাঝে 

বহিল মলষানিল,»__জাগিল' ধোঁগীক্দ্র 

লইল। মণীজ্জে ক্রোডে, মুছ্াইলা অঙ্গ 

দক্ষ স্বর্ণকাঁব ঘথ। পুডিবা অনলে, 

বিশুদ্ধ কাঞ্চনখণ্ড লইল হবষে , 

ভ্রাণিল। মস্তক যোগী আশীষ বচনে । 

মণীক্র যোগীন্দ্র-পদ কবিযা ধাবণ, 

বলিতে লাগিল! যবে হায বে নযন 

পুবিল অশ্রুব আ্রোতে, গতস্থমৃতি যেন 

আবন্তিল বাহিবিতে নযন-নিঝবে 1 « 



পঞ্চন সর্ণ। ক 

লিলা কুমাৰ ,_-“দেব, নবজ্ঞানাতীত 

ভবিষ্যত বর্তমান তব স্থতি-পথে, 

মতীত স্মতিব পথ বিস্বি-কবচে 

নহে অ'বরিত তব, কপটতা-জালে 

নাবিবে অন্তব নব ভুলাতে তোম।|ব » 

ইদব অনুকূলে, তব লভিন্থু চবণ। 

কত বে পাইন্ু ছুঃখ এ অল্প বযনে, 

অজানিত নহে তব * বাঁজেও্-উদ্যাঁনে 

জন্মে ছিল এ কুণ্ঠম, দৈবছুর্সিপাকে 

না হইচুহ প্রস্ফ টিত লল্দিকা নমবে 

কেলাঈল প্রভগ্জনে দৃব মক্ভূমে ॥ 

কে থ গাবে কর্মফল ?*__নিন্ত দেব আবে 

নত মে কি বিভীষিকা-চিত্র ভবিহ্যত 

দরেখাষ অন্তবে আঁকি মাঁনস-কল্ন! 

সাকুলিযা মম এই চিন্ভাকুল প্রাণ 1 

ক দেব, জান যদি, যাইবে কি মর 

নেইবপে ভবিষ্যত, যেইবপে হাষ 

হইল কিশোৰ গত ৮-_দ্রিবানিশি কিব' 

সহজ ফণায় চিন্তা কবিবে দংখন ৯ 

কুঘটন। ভযঙ্কব উত্তালতবঙ্গে, 

নিবাশ-সাশব-বুকে ভামিতেছি আমি, 

যথ। ওই ঝঞ্চাবাতে নমুদ্রগবভে, 

নাগ্ডাবীবিহীনা তবী ভালিছে ভূবিষা । 

এই দেহে প্রযোজন নাহি কিছু মম চ 



চলল হেমপ্রভা। 

কহ দেব, নতু এই চবণে তোমাব 

ত্যজিব জীবন, যোণি 1 নবহত্যা পাপে 

কলুষিবে তব এই সমাধি প্রবল 1" 

গ্ুনবপি মণীক্দের চুশ্বিষা বদন 

আবস্তিলা৷ যোগীবব-_“যোগের প্রভাবে» 

ভবিব্যত, বর্তমান নয়নে আম।ৰ 

সমুদিত দিবাবাত্র ঃ মনোভাব তব 

সকল বুঝেছি বঙ্স, যে বন্দেহানলে 

দহিছে অন্তব তব, মানব-অস্তরে 

নহে অনস্তভব তাহা_বিবোচিত কার্য 

বিপুকে দাশত্ব খত নমর্পিষা যাবা, 

রক্তমাৎসহীনরূপে পাষাণ গঠিত, 

সেই নবপশু ভিন্ন কে হিতে পাবে ?-- 

সংসাবে বিবাগী আমি + বহু দিন গত 

ছাঁডিযাছি অংনারের গ্রণয মমতা , 

কিন্ত তবু বন মম শিহবে শবীব 
শিবাষ শিবায় বেগে বহে ৰক্তজ্োোত, 

গুণযঘাতিনী (বিস্মষে হেবিল। যুবা 

যোশী-বামকুবে এক বিশাল ক্লপাঁণ 1) 

বধিতে বমণীচয়, না শুনি বাবতা । 

এটিও জানিও বৎস (বিধিববিধান ) 

পতির দোষেতে পত্ভী হয দ্বি-চাঁবিণী £ 

কিন্ত তব অমূলক চিন্তা মাত্র হায! 

নহজ বল তুমি * তব ভালবাল! 



পৃ্চম সর্থ। ৮৯ 

অগাধ অন্ুধি সম, পাপিষ্ঠ নাবকী, 
আছে কিহে হেন আত্ম! বঞ্চিতে তোমাষ £- 

অলৌকিক প্রভা গুণে প্রভার অস্ত 

নালোকিত্ত, সে আলোকে বিবাঁজিত তুমি। 

নতীন আদর্শ ভবে হেমণ্ভা তব । 

কে বলে জনমে বন্র নাগব-উদবে ? 

নমণীমগ্ডলে কতবিধ বত্ববা্তি 

জনমি গোপনে হাষ গোপনে বিলীন 1 

”ন তাব হন্ধান পা, কে আদবে তাহ। ৯ 

'স বুঝে মবম তাব ৮» ভাখাবান, মেই 

পুর্থ পুণ্যকলে লঙ্ডে দে অমূল্য ধন, 

ভ্বলে তাব শিবোপবে যশেব কিবণ, 

সুত্র ভাক্ষববপে,__মহ। পুণ্যবান । 

শান্তাইতে মন্দিহাঁন অন্তব তোমাক 

ঢাক্পিক সন্দর্শনে, স।ও শীত বাছ। । 

হেবিবে নে ছেমপ্রভ1 বিনে তোমার 

কি ভাবে বাপিভে নিশি--দদখিলে অমনি 

এই টিন্তানলে সুধা হইবে বর্ষণ । 

প্রশংনিবে নিজ মুখে জীবন তোমাব 1 

উখভাগু বাজ্যখণ্ড, শ্যবন্ধ, ইন্দ্র, 

হেম প্রস্ভ| বিনিমষে চ।হিবে না কু । 

নই দিন তব লিপি পাষ বিনোদিনী, 
উদ্ধাবিতে বাজ্য তব পৈন্য স্থুসংগ্রহ 



হেষপ্রতা। 

নবিতেছে নেই 'তে,_ পুববানীগ্ণণ 

শিখিছে লমব-বিদ্যা, বুবা, রদ্ধ, শিশু । 

আবো বলি শুন বস ভবিষৎবাণী।__ 
জঘিবে সংগ্রাম তুমি, পাবে পিতৃবাজ্য , 
পাপিষ্ঠ ববন-বাজ মানি পবাভব 
মাগিবেক ক্ষমখ ভিক্ষা, “সাহাপুরী' পুনঃ 
মিলিবে তোমাৰ মনে বুদ্ধযাত্রা দিনে ।" 

চপিল। কুমাৰ এবে প্রাণমিষ। যোগী, 
আথাষে প্রবোধি মন ধীবে ধীবে ওই 
সদব দক্ষিণবাহী শঙ্খ নদী তীবে 
সত্র বক্তাকাবে যথ। সুজিবাছে পথ 
দ্বিতীষ গ্রহবনিশি , গগ্ননম গুল 
শল্পোজ্বল মনোবম নক্ষত্র-আলোকে , 
মগ ণত তাবা বাজী হাপিঙ্চে, ভানিছে 
শানন্দ বিভোবে কেহ পড়িছে খসসিষা, 
মশিযা যাইছে পুন অন্। ভাবা সলে, 
প্রণযে গলিয। যেন । দরক্ষিণ-অনিলে 
কাপিছে কৌমল পত্র বক্ষ-উচ্চ-ডালে, 
বপ্ধিষা নয়ন মন নাক্ষত্রী-মালোকে । 
মম্থব গমনে শী ঈনৎ আন্দোলি, 

ফেণপু্ডে আববিষা দেহ সুকৃমাব, 

বিনাযে নগ্ষত্র-পুষ্ে স্থচিকণ বেণী, 

হববে পুলক অঙ্গে? মাতিযা অনঙ্গে, 

দাইছে সাগব পানে, সতী পতপ্রাণা-, 



পঞ্চম সর্থ । ৯১ 

বঙ্গকুলবধু যথ। গুকজন-ভষে, 

যাইছে প্রুণবী-পাঁশে নিশি দ্বি-প্রহবে । 

ন্দী-দাবে “ছারলেজে” অনংখ্য-“জানাকী, 
খেলিছে আতস-বাজী, মিলিযা সকলে 

এক সঙ্গে প্রকাশিছে স্বর্ণপুচ্ছচষ, 

আলোকিষ! নদী-বক্ষ সুনীল তবল, 

আবাৰ অমনি মবি আধা “খন । 

ভেদি নৈশ নিজ্তব্বতা বিবি পোকাচষ, 

গাকুতিব মন মোহি গাইছে ম)বে । 

কোথা বক্ষে বাত্রিঞ্চব বাছুবনিচন, 

ধাইতেছে, ছুটিতেছে, খাদ্য ন্দন্থেফণে,_- 

ক্ললায পশিযা কে।ন €( অহিং্ধ- ।ছক্ষ 

যথা শাবক বন্ধে নিদ্রা মগন ) 

চুপে চুপে ছাটতেছে লয়ে চঞ্চুপুটে, 

জননীব বক্ষ হ'তে নিবীহ শাবক । 

আবার কোথাও ওই শঙ্খনদী-বঙ্গে, 

এখলিছে শুক মাছ কৰি চপ ঝাপ" 

জননীব কোলে থা খেলিছে সন্তান 1 

স্থিব শঙ্ঘনদ্ী-জল কবিষ চঞ্চল, 

যাইছ্ে কোথাও ধীবে ধীববের তবি 

বনি তবি-কর্ণে ওই ধীবব-বমণী 

ফেলিছে সলিলে জাল; এই অবসকে 

স্বছুল নীরজাঁনিল সাপটি অমনি 

চুিতেছে হর্ষোৎপন্ন যুবততী-বদন, 
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আবাব ক্ষণেক পবে উবন-বসন 

সবাইছে ধীবে ধীবে,_ লেই সুকোঁষল 

অমল তবল বক্ষ নক্ষত্র ছটাষ, 

হেবিছে ধীবব বলি তবী-পাছা'পবে, 

( বাহ্ৃজ্ঞান শুন্য যেন ) বমণী-হৃদযে 
গিয়াছে মিশিযা। যেন অন্তব তাহাব , 

কিন্ত মে বমণী অন্য চিন্তা পবিহবি 

কেবল ধবছে মৎস্য জানন্দ অস্তুবে 

1নস্তন্ধ নির্জন স্ঞান এভাইয। ক্রমে 

পশিলা কুমাব এবে লোক-পলী মাঝে । 

ভুপাশে ধীবব-ব।ন, মধ্যে সুুবিস্তৃত 

দক্ষিণ প্রাবাহী পদে চলিতে লাগিলা ১ 

ফিবিল যুবাব সন যৌবন্ধ চঞ্চলে , 
ামিল চবণত্ৃয, ভাবিতে লাগিল । 

শ্জিব ননসীব বক্ষে বথা শীলাঘাতে, 

বন্দ প্রতিবিম্বর[জি চক্র বক্রাকাবে 

উথলে নহজ্ খণ্ডে, সহজ ভাবনা 

উ(দিল বুবাব মনে, ঘুবিল মস্তক । 

নিদ্রাবিল মনে এই,_-“পবীক্ষিব আজি 

পশি এই লোকালযে, নিবখি নযনে, 

কি সুখে বসতি কনে মৎন্যজীবী নব , 

দ্রাম্পত্য-গ্রণঘ, ন্সেহ, ধন্ধর, অর্থ, কাঁম, 

স্জান পাষ তাহাদের অন্তবে কি কু ।-- 
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চল যাই, হে কল্পনে, ধীবে ঘচকিতে, 
না বহে নিশ্বান যেন, যুবকেব সনে, 

যথা ওই শ্রমজীবী দীন নব, নাবী 

শাধিত কুগীব মাঝে, ভগ্র-বেভা-বন্ধে, 

নিবখি, কি ভাবে সবে বাপিছে বামিনী । 

উন্মত্ত যুবাব সনে পাঠক কি কভু 

যাইবেন ৮৪_না না,তথ। যাই! কি কাজ % 

নাতি জ্বলে মেজ তথ! বঞ্চিত টেবিলে, 

চিত্রিত নহে নে গৃহ চাঁরুচিত্রপটে, 

আতবি সুন্রাণ নাই, নাই পুষ্পগুচ্ছ 

স্তরে স্তবে সুসজ্জিত দুলিত পবনে, 

নাই ফেণ-জুদ্ধ-নিভ পর্য্যঙ্ক সজ্জিত, 

নংবাদপত্রিকা নাই, নাই বাঁধা হু'কা, 

নাই সিন্তিনী কোন উপপত্বীরূপে »_ 

আছে কি টক্কিত পাখা স্কুলে ছুলিষা 

জুভাইতে স্বেদলিক্ত শবীব তোমাৰ £ 

নাই কিছু পোমেটাম্, কিন্বা লেভেগুঁব 

অথবা খোনখল্প পুথি কিছু না সম্ভবে 

বিলাসেব বন্ত নাই, বলি হে পাঠক 1 

কি কাজ যাইযা তথা ?-__-মরুক নে যুবা 

অবিলাসী, অনামোদী, বাবাঙ্গনা প্রেম 

লভে নাই যে জনমে, নিবাশ-পাণষে 

যৌবন বিশত যাব | কিন্তু কি কুটিব 

, একেবাবে শুম্য তা”ব ?-কখনই নয? 
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আছে কিছু সাববস্ত--জগতমোহিনী, 

দয উত্তেজকাবী, দিব্য জ্ঞান_দীত্রী, 

আনন্দদাষিনী মাত। দেবী স্বেশ্ববী, 

কাচ-পাত্রবিবাজিনী, আজি ভাগ্যদোষে 

অধম সেবক-হাতে, স্বৃন্নয় কলনে 

দীনহীনা-বেশে ওই কুগিব কোণায় । 

কি হেবিল। যুববাঁজ পশি লোকাঁলষে, 

ক্ষুদ্র বন্ধ-পথে ওই নক্ষত্র আলোকে ৯ 

হেবিল! যুবক”__বামাহ্ মাছুবালনে 

কোন পতিপ্রাণা নাথে লইযা হৃদষে 

যেন এক অঙ্গ মরি, আভবণ শুন্য 

জডাষে স্বণালভুজে নাথ-জ্রীবা-দেশ 

মনা নিজ্রাঘ, মবি হেন প্রেমধন 

বাখিষা ধীবব বুবা হৃদয উপব, 

নিদ্রাতেও বেন হর্ষে গলিঙে, হানিছে । 

বনিষাছে বিনোদিনী কোথাও আবাব, 

স্বামী-আগমন-পথ হেবি অনিমষে , 

পবনপবশে যবে কাপে পত্রাবলী, 

আনন্দিত বাঁমা ভাবি নাথ-আঁগমন 1-- 

ফিবে দ্বাব হ'তে পুনঃ নিবাশ-বিষাদে 

অভাগিনী কোথা কোন বিবহ বিধুবা, 
প্রণধীব শোকোচ্ছণানে দীর্ঘ চিন্তাঞ্ছিবি 

ভাঁঠ্ছে বদনে তাব, বিবাম্দাযিনী 

পাবে নাই নিদ্রাদেবী হবিতে তাহাব 
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ভাবাক্রান্ত চি্তভাবে 1 ন্বপ্র মাযাঁবিনী, 
নবীন প্রণযী-সঙ্গ-ছাঁডা। বুবতীব 

স্বপনে গড়িযা, কৌমল উবসোপবে 

বাখিষাছে পতি তাব, এ হেতু ভামিনী 

জডাইয! বক্ষদেশ পদ্মনাল ভুজে, 

ভাবি পাছে বাঁষ নাঁথ ছাডি দ্ববদেশ 

কিস্ত কি মমতা তবু ভুলে নাই স্বুতৈ,_ 

তোনিছে নে কপেশ্ববী মুখে স্তনদানে | 

নব বিবাহিত কোথা যুবক যুবতী 
ক্ুপামষী স্ুবেশ্ববী-্রনাদ লভিব! 

কবিছে সোহাগ কত,_ চুম্িছে চন্বন, 

হাসিতেছে খিল খিল , ক্ষণে যুবতীব 

উবদে শাধিত যুবা, প্রণবআলোকে 

লভিছে স্ববগ সুখ , মুহর্তেক পবে 

»বাঁব বিশাল বক্ষে বিলাসী কামিনী, 

চঞ্চল কটাক্ষবাণে জঙ্জবিত যুবা , 

এই হানি বাশি যেন ফুটিছে ফোষাবা, 

অভিমান-কাল-মেঘে আবাঁব নযনে 

বর্ধিছে অজত্রধাবা, যুবতী-চবণে 

গরণত যুবক সেই মান ভাঙ্কিবাবে । 

কতক্ষণ বগণীব অভিমান-বল %- 

বালিব বন্ধন যথা প্রবাহিত জলে , 

নাপটি আদবে মাথে লইযা উবে, 

, মদন মদিবারলে, নব বঙ্গোজ্ঞ্দাবে, 
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উভষ ক্ষণেকে মবি নীবব নিশ্চল । 

কোথাও হেবিল। যুবা বিবাহ-উৎ্নবে, 

মিলিষা সঙ্গিনী নম বষস্কা কামিনী, 

কুপ।মযী স্থুবাদেবী-গোলাবী প্রসাদে, 
কবিতেছে ঢলাডলি, মাতি সুখ-মদে, 

চিবাষে তান্থুল খিলি, নাচি বাহু তুলি, 

গাইছে কামিনীকষ্ঠে ঘব মমতানে । 

হেবি এ বিচিত্র লীলা ব/হিবিলা যুব! | 

ঘথ। 'তে শাঁঙ নদী শত্বীকাব কপে 

গিযাছে দক্ষিণে, ত। বন-ঝাউ-তলে 

হাটু পাতি উদানীন গলদঞ্জ নেত্রে, 

কৰ ঘোডে “দীনবন্ধে।”বলিতে লাগিল» 

“কে বুঝে মহিমা তব নব-জ্ঞানাতীত । 

কত শত বত্ববাজি তোমাৰ ভাওাবে 

আছে লুকাধিত, নাথ, স্বাথপবাযণ 
ক্ষত্র নবরন্দ তাহা কি জানিবে প্রভো ৪ 

কি যে সুখে মৎ্নাজীবি কত বে প্রামোদে 

অতিবাহিতেছে কাল, বাজা বাজ্যেশবব 

নম্ভবে না হেন স্রখী 1 অপার্থিব প্রেম 

অপার্থিব বত্বৰপে আবানে তারে 

বিবাজিছে, কেবা জানে কি মন-কৌতুকে ' 

আছে কি হে হেন বদু বাজাব ভাগাবে, 

সাগব-অতল-তলে, কোনব! বাজত্বে ? 

কোথা শোভে, বত্বুগর্ভ|। ভাবত বিহনে ৮” 
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“হব হব বম্ বম্* নিংহ বব প্রায় 

সার কল্লোল কিম্বা, পশিল যুবাৰ 

আশু চমকিম! প্রাণে শ্রবণবিববে ! 

অমনি উঠিল যুবা, সবল হৃদযে 

বিদ্যুতে বেগে আদি মিলিল। তথায,-- 

স্সভাখিনী শোকাতুবা হেম প্রভা! যখ। 

আদেশিযা সেনানীবে দৈন্যসজ্জাতবে, 

নিজ্ভন মন্দিবে বসি নযন সলিলে 

যাপিছে ঘাঁমিনী অদ্ধ | আবস্তিলা যুব! 

নিবখিতে সৈন্যসজ্জা, উল্লান অস্তবে, 

প্রবেশি ছাউনি মাঝে , দেখিল। যে বাব 

নিজ নিজ কাধ্যে বত , কেহব। শাণিছে 

সুবিশাল তববাবি , পবীক্ষিছে কেহ 

আপনাব বষ্টিচয, ঢাল, চন্দ্রহাঁন 1 
বদনে সবাব প্রীতি । কণ্ঠ কাপাইযা, 

দো নৈশ নিস্তন্ধত কবি বিদাবণ, 

ভিৰ হব বম্বমে' পুবিছে গগন 

কোথা কোন কাপুরুষ -যাদ্ধার কলঙ্ক, 

ছুটিষাছে চুপে চুপে উপপত্বী-পাশে, 

জনমেব মত হাষ নিবখিতে ওই 

প্রেম-বিলোলিত নেত্র, মুখ মাধুবিম 

কোথাও খেলিছে কামী কামিনী লইযা, 

বাবাঙ্গন। নেত্রনীবে লইছে বিদাষ, 

ভরনমেব মত যেন চুমিষ চুম্বন | 
৯ 
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কেবলে যামিনী তবে সুখ-শাস্তিময়ী ?-- 
রিপুবন আদি যত চুবি, ব্যভিচাব, 

সমস্ত নিশাব কাজ, _-বোগীব যন্ত্রণা, 

বিবহী-বিবহানল, চিস্ভীশীল-চিন্তা +_ 

আব এই হতভাগ্য বুবকেব প্রায, 

অষ্টাদশ বর্ষীষনী ছাড়ি প্রণযিনী, 

নুদৃব প্রবানে যাবা উদবেব তবে, 

বাডাষ তাঁদের জ্বাল কাল-নিশীথিনী । 

উদয-অচলে এবে উষা' সুহাসিনী 

ক্রমে আনি দিল। দেখা-_সপতীগগ্ুন। 

সহিতে নাবিলা, কিন্ত হইলা পাগুবা ৷ 

কুমুদী মুদিল আখি, নিদ্রিতা নযন 
প্রকাশি নলিনী নতী হাসিল হবষে 

নাচিয। প্রভাতানিলে, সম্ভাষি আদবে 

প্রেমময প্রাণধন প্রিষ শিলী মুখে | 

আবস্ভিলা হেমপ্রভা হেবি নখিপানে 1 

“জান সখি হেবিষাছ শ্রচক্ষে তোমাব, 

কত যে পাইনু দুঃখ এ পাপ পবাণে 

প্রণযেব তবে আমি, আজন্ম-ন্ব ঃখিনী 

পিতৃ, মাতৃহীনা, তায সংনাবে আমাৰ 

সাধেব সামগ্রী অন্য নাই, নেহাবিষ। 

বাখিতে যে পাবি এই দদা-দগ্ধ-প্রাণ। 

কেবল সংসাবে নেই মণীন্দ আমাব' 

যদি না পাইন তাবে কি কাজ পবাণে ৯ 



পঞ্চম সর্শ। ৯৯ 

এই পৌড। প্রাণে মম কি আব নংসাঁবে 

হেবিষা অন্যত্র যুবা, তাঁবি পবিতোষে 

হাসিবে সে হাদিবাশি, হেবি তাব পানে 

সন্মিত কি এ নষযন হইবে আবাব ?-- 

হেবে যদ্দি অন্য মুখ, অমনি কীদিষা 

তাচ্ছল্য-অনলে তাবে পুড়িবে ফেলিয়া । 

লভেছিনু যেই স্থখ, এ মবত ভবে 

অন্যত্রে কি পাব, রখি ?-_-দেখ লিপি এই 
মন্বীক্ডেরেকমকব-লেখনি-প্রন্তত, 

বষেছে স্ম্পই তথা, মগ এ নিশীথে 

মিলিবে আমাব সনে , আমিও তেমন 

লিখিযাছি প্রত্যুত্তবে,_লে যামিনী'গতে 

তব ছেমপ্রস্ভী1 আব দেখিবে না ভবে" । 

পুনঃ আবস্তিল! বাম! চেষে শুন্যপানে 

“কি যে অপরাধে দাসী দোষী ও চবণে 

হাঁষ ঈশ। কেন এত নরক্-যন্ত্রণা 

সহিতেছি অভাঁগিনী, দিন দিন মম 

শোষিছে রকৃতন্থলী, নেই বক্ত সনে 

কেনন। নিবিছে মম জীবন-প্রদীপ ? 

বজনী বিগত-প্রাষ ;_-নাহি বুবি মম 

মণীন্্ হৃদষ-ধন এ জৈব সংসাবে ! 

থাকিতেন যদি তিনি, লিপি-অঙ্গীকাবে 

অবশ্ব দিতেন দেখা, সহে না বিলম্ব, 

্নমের তবে নখি দেও লো বিদায় । 



হেমপ্রভা ৷ 

লও এই অলঙ্কার 1” (স্বরণ অঙ্গ হ'তে 

ফেলিতে লাগিল! বাম। স্বণ আভরণ 1 

“ক্ষমিও আমাবে সখি, বত অপবাধ 

কবিযাছি তব কাছে» এস একবার 

জনমেব মত তোম! কবি আলিঙ্গন । 

সংসাঁবে আমাব আব নাহি প্রার্থনার, 

কিন্ত নেই বদ্ধ মন্ত্রী, কন্যা -স্সেহ জ্ঞানে 

পালিলেন যে আমায়, মবণ-সময়ে 

না পাইনু তাব দেখা, চবণ তাহাব 

না পাইনু জন্ম তবে লইতে বিদাষ । 

নিশি অবপাঁনে যদি জিজ্ঞানেন তিনি, 

কোথা সথি হেম প্রাভী ” বলিও তাহাবে, 

নাথেব উদ্দেশে হেমা! কবেছে গমন 1 

রহিল যতেক ক্রেশ অভাগিনী তবে, 

কহিষাছে ক্ষমিবাবে নিজ সুতা জ্ঞানে 1 

এ বলিষ। বিনোদিনী চৌকাষ্ঠ হইতে 

টানি উদ্বন্ধন-বজ্জ, অর্পিল। গলাষ 1 
বাহিব প্রকোষ্ঠ হতে মণীক্দ্র বসিযা, 

হেমপ্রভ৭ ছখকীত্তি কবি শ্রবণ” 

দিতেছিলা শত ধন্য আপন অনুষ্টে 

বলিষ। অন্তবে,_“নাহি চাহি পিতৃবাজ্য, 

ধন জন নাহি চাহি, না চাহি গৌবব, 

হেমপ্রভখ লয়ে বক্ষে গহনে গহচ্নের 



পঞ্চম সর্গ। ১৬১ 

ষাঁপিব জীবন এই উৎস-নীব পাঁনে 1” 

হেমপ্রভা-গলে বজ্জ, হেবি জানালাষ, 

আব কি পাবিল' যুব তিষ্টিতে তখন ?”_- 

“কি কব সুন্দৰি ১৮» বলি বিছ্যুতেব বেশে, 
ভাঙ্ষিবা কবাট ভুজে, লইল৷ উবলে 

জডাইয! কেম প্রভভ| চারু চজ্জাননী । 

_-778৬১+শটি 



রণ 

ষষ্ঠ সর্গ। 

রাজ্য প্রাপ্তি । 

০২৫৪5 

কোথা মা ভারতী শ্বেত কমল-আসনা, 

বীণাপাণি, শ্বেতবাসা, সন্তান বসলে £_ 

বাসম্তী-পঞ্চমী আজি, প্রতি ঘবে ঘবে 

সেই শ্বেতমৃত্তি গডি বঙ্গবাসী নব 

পুজিছে তোমাষ মাতঃ নানা উপচাঁবে, 

আনন্দে মাতিবা সবে, এক মহামন্ত্রে 

যেন আজি উত্তেজিত বাঙ্গালী-হৃদয ৷ 

বমাব বিষম ক্রোধে পড়ি এ অধম, 

পবিজ্ন-মাধ! ছাঁডি থাকিষ। প্রবাসে, 

উপরিস্থ-তাডনায খাটি অহনিশি 

নিষত বিকল মন ।-__অদৃষ্টেব দোষে 
তবু মা সক্ষম নহি পুবিতে উদ্ব 

তুষিবাবে পোষ্যবর্গ, দীন নব, নাবী, 

"হা অন্ন যো অন্ন” কৰি সর্বক্ষণ যাবা 

খেদপুর্ণ-ম্ববে হায় কবিছে ভ্রমণ, 

যাহাঁদেব অন্তর্দাহ করুণ-নিস্বনে 
পাষাণ (ও) জ্রবিত হয, হেন শীণ কবে 

কপর্দকও নাহি পারি কবিতে অপণ, 

কি দিষ। পুজিব তোম। হে দীন-জননি ? 

এই দুঃখে ফাটে প্রাণ ।--অস্থতভাষিনি, ' 



যষ্ঠ সর্গ। সি 

এই বর চাহে দাস তব শ্ীচবণে, 

ত্যজি হরি উব-বাস--শতদলাসন-__ 

পাত মা আমন আদি বদনাষ মম, 

ল?য়ে প্রিষ সহচরী হেমাঙলগী কল্পন' 

গল্লিতে দে মনোমত, মানস বুঝিয়া 

খেলিতে কল্পনা-খেলা অন্তবে আমাৰ 

উজলি স্বপ্রভাবলে , তা হইলে মাতঃ । 

মানমেব যত ভাঁব চযি এক এক, 

একৈক কুস্থুমকাঁব্যে চবণ তোমাব 

পুজিবে এ দান নিত্য, পঞ্চভূতে মিশি 
না হইবে যত দিন বিলুগু-জীবন 1 
মাতঃ এই অন্যবোধ কব বল্পনাঁবে, 

লই্যা এ দাসে লগে সাহাপুরী দ্বীপে, 
দেখাইতে প্রতি স্থান নযনেব সাধে, 

চউল-সৌন্দর্যবাঁশি যথা সম্মিলিত+__ 
৫ বৌদ্ধ সেনাপতি মহাবান্দুল। বথাষ 

কাপুরুষ, পালাইলা ডবিষ 'কেষে মে 

শ্বেত সেনাপতি ১, শ্বাধীন চ্টলধ্বজ। 

বসম্ত-অনিলে ছুলি সহজ্ বসব 

মিশিল যে দ্রিন শুনে, চউল-কুস্ুম 

যেই দ্রিন সুশোভিল শ্বেত-ম্থুত-শিবে, 

যেই দ্বিন বৌদ্ধবাজ স্বীয় দলবলে, 

ইংবাজ-ক্ুপাঁণ-ভষে গেল পাঁলাইয়। 



তেমপ্রভা। 

বঙ্গোপসাগব-তীবে_ পুবব প্রদেশে , 

সেদিন স্মরণে হায চউলবানীব, 

কার নাহি ঝবে অশ্রু ? হেন কাপুরুষ 

কে আছে নংনাবে এই, জন্মভূমি তবে 

যা" হিষ। নাহি দ্রবে, যদি থাকে কেহ 

পণ, পক্ষী হতে হীন, নর-কুল-গ্লানি । 

সেই দিন,__যেই ববি বৌদ্ধ ভীরুপণা, 

হেবিষা। পশিলা ওই অস্তাচল-চুডে, 

নজল নযনে খেদে, আবাব কি কভু 

উজলি স্ব-প্রভাবলে উদ্দিবে চউলে £ 

মময-চক্রেব গতি কে বলিতে পাবে * 

কে জানে মুহুর্ত পুর্ষে কি কলে প্রাক্তনে ৮ 

কিন্তু দেই মিছে আশা ।-যষ্টি সপ্তবষ 

অতীত, সে চউলেষ হ'ল অভিনয 1__ 

এই অল্প দিন মাঝে, এ মহ লমব, 

ভুলেছে চট্টলবানী , ভ্রমেও তাহাব৷ 

মনে নাহি কবে কভু জন্মভূমি দুঃখ 1 

কি কাজ,__-আলাপি আজি নে দুঃখকাহিনী, 

নির্বাপিত স্তি-দীপ ম্বালিা আবাব ? 

চউল-নিবানী শ্ত্রেণ_চিব কলঙ্কিত 1 

কি আশা তা'দেব কাছে +_ন্বুথা অত্যর্থন। । 

লও তুলী হে কল্পনে, ও কমল করে 

চিত্রিবাবে “সীহাপুরী”) কালের চর্কণে 
সহজ বসবে যাহ। হইয়াছে লয়1-- 



ষষ্ঠ সর্থ। ১০৫ 

ভাবত-নাগব বথা। প্রণয়ে মজিযা, 

বঙ্গোপ-নাগব-ন্িষ্ধ নীল গগুরদেশ 

চুষ্বিছে হবষে, মিশি একাঙ্গ হইয়া, 

তথাস্হিত “সাহাপুরী* বঙ্গোপবাগব- 

বক্ষে স্তন যথা, কি মবি বিচিত্র দৃশ্য 1 

নীচে নীল নীববাজ্য, উর্ধে তাল, জাম, 

খেজুব, চালিতাঃ নেবু, পেযাঁবা, কাঠাল, 

অশ্থখ, বিট লীবট, চাপা, নাগেশ্ববঃ 
বকুল, কদলী, চ্যুত, পলাশ, শ্রীফল”_ 
বা'র পত্রপ্ৰাণে তুষ্ট আশু আশুতোষ, 
শোভিতেছে কুগ্গৰপে বিচিত্র কানন । 

এ হেন মখুব স্থানে মধ্যাহ্ন অমষে, 

নবীন বনস্তাঁগমে, কি যে মধুমষ 

প্রতিভা। বিকাশে নব ভাবুকেব মনে ? 

বঙ্ষোপবাশব-স্সিপ্ক-বসস্ত-অনিল 

বহিতেছে স্বছু মন্দ, অদ্ধ মুকুলিত 

কুনুমে চুন্বন চুষি, প্রতি রক্ষচুডে 

কাপাইয! দীবে ধীৰে নব-পত্রাবলী, 

কাপাইষা কামিনীব কুসুম-হুদষ, 

বিবহিণী-কাণে পীবে গাইযা। অল্ফ টে 
প্রণয-উচ্ছ1ব-গীত বিবভী-ভাষাষ ' 
বমিষা বকুল-বক্ষ-নব-পন্র তলে, 

কোকিল ক্ষোকিল-বধু সুখে মুখ দিষা 
, গাইছে মধুবাগমে মধুব পঞ্চমে , 



হেমপগ্রভা 

বক্র-বংশ-ডাল-চুড়ে ববি ভূঙবাজ, 

অনুকবণিয়া কণ্ঠ যুবতী বামাব, 
কলকণ্ঠে জয়কাব গাইছে মধুবে ॥ 
শীমার মোহিনী-কষ্ঠ, বুলবুল-তন, 

ভ্রমিতেছে নমীবণে ক্ষুদ্র ঝোপ হ'তে, 

ডালে ভালে শাখা-ন্থগ নাঁচিছে, ছুলিছে 

প্রণধিণী-কব ধবি কতুব! চুম্বিছে 
প্রণযিণী-প্রেমগণ্ড। চুম্ব প্রতিদানে 

শোধিতেছে শাখাম্ুগী প্রণযী-অধবে,_- 

বানবী-প্রণষ-ভাষে মোহিষা উভষ,- 

বল্লবী-দোলায়-ছুলি গাইছে বঙ্কাবে,__ 

বিঘু বধু" ফুল্লমনে ত্রিভঙ্গ-বদনে । 

নিপ্ধ-ছাযাতল হ'তে “উদীন উদান*_- 
আলিয। ঘুঘুব ধ্বনি মোহিছে নির্জন । 

পলাশ, বকুল, চ্যুত-নব-পুষ্প-মধু 

পাঁন কবি মধুকব, কেতকী-প্রাণযে__ 

মজিযা, কণ্টকে বিধি শুক্ষ্ পক্ষদ্বব,__ 

মদিবা-মার্জিত্র-কর্ঠে কি স্তখেব তান 

ছাড়িছে বাঙ্কাবি, যথা কামুক-যুবক 

কুল-বধু প্রেম লু্ঠি গোপনে গোপনে, 
অযথা৷ গাইছে শীত, নেশীয-বিহ্বল 

কোথা-চ্যুত-বৃক্ষ-গ্রীবা-জড়া'ষে মাধবী, 

ফুটা”যে কুম্ুম-বাজি নযন-বগুন, 

ছুলিছে মধুরে ধীরে । আবাব ওদিকে 
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অনম্ত-সলিলী-বাজ্যে ভাবত-নাগৰ 

কবিতেছে কত ক্রীড়া, মধ্যাহ্ভাক্ষবে_ 

সহজ বিভক্তে বঙ্গি ক্ষুদ্র উম্মিচয, 

স্বছুল বন্তানিলে নাঁচিযা নাচিযা১-_ 

ধাইতেছে, ছুটতেছে, চুম্বিতেছে কভু 
“মাহাপুরী” গ্রীবা দেশ, যথা যুবতীব 

মেরুদবশ-পীনস্তন কুস্তুমউবসে-_ 
চুদ্িছে প্রণযী যুৰা প্রণবিহ্বলে ৷ 

এহেন বিলাপ-স্থীন-পশ্চিম কোণাষ, 

স্থাপিযাছে বাক্তধানী বিলানী ইম লাম রর 

উন্মত্ব বিলানে নবে, চল জযিযা-_ 

বাড়িযাছে অহঙ্কাব, মদগর্দ্ে মাতি 

শাসিছে চট্টলবাজ্য তীক্ষ-আজ্ঞা-কোপে । 

বিধন্মী যবন-হাতে পড়ি প্রজাচষ, 

ন্বর্গাদপি গবীযসি ছাঁডি-জন্মভূমি, 

লইছে আশ্রয সবে পূর্ববজোমরাজ্য, 

ব্যাধভষ-নিপীড়িত কুবঙ্গ, শশক, 

প্রাণভযে পশে যথ! নিবিড কাননে | 

মহর ম* উপলক্ষে নবাব ইস্ লাম 

এই আজ্ঞা বিজ্ঞাপিছে স্বীয় দলবলে, 

“বৎসবেব মহ] পর্ঝ মহবম তাই, 

মনোমত যাব যেই করুক আমোদ ।”_ 

* মুষলমানদিগেব মহা পর্ব দিন । 
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এবেত যবনজাতি, নব-কুলাঙ্গাব । 
তাহে প্রভূ-আজ্ঞ। লভি, বহুদিন রুদ্ধ 

মানন-কুরত্তি যত দিষাছে ছা ভিষা, 

ছাটছে দ্বিগুণ বেগে আমোদ-জোযাব *₹ 

আমোদ-আলষে পশি যুবকম গুলী, 

চঞ্ু পানে বক্ত নেত্র । যুদ্ধ পবাজিত-_ 

কাবাগাঁব-অবকদ্ধ চউল বানীব 

দুহিতা, দযিতা সনে, পশ্বাচাবে হাঁষ 

তোষিতেছে কামেক্ট্রিয , উপাষবিহীনা__ 

কামিনী-নিনাদ সহ যুবা-হাঁনি বাশি 

উঠিছে আকাশ-পথে , কোথাপ্রৌঢ গণ 

অঙ্ি ছে বদরসাহ।' অন্ধচ্ছিন্ন শ্রী 

গাভী, বৃষ, ছাগ বক্তে, দে বকত-ঞজোতে 

কলঙ্কিছে পুণ্য ভূমে শ্যাম দ্রর্বাচষ । 

অদ্ধ-গ্রীবঝ-ছিন্-পশু করুণ-নিনাঁদে 

কাব নাহি দ্রবে হিযা ৮ কে হেন পাষাও 

পাপিষ্ঠ যবন ভিন্ন ৪ যতদিন ভবে 

যাগ, বন্দে, কিম্বা ওই, উদব-পুবণে 

না হইবে নিবাঁবণ পশু-হত্যা পাপ, 

ততদিনে নাভি ধর্ম নাহি জানি ভায। 

কতদিনে এই পাপে ছাডিবে ভাবত ৷ 

খচিত বিচিত্র বঙে চারু দেউলে, 

ষোঁভবী গিবিজ। বালা নাঁচি তালে তালে, 

মধুব উচ্ছাঁসে যথা পঞ্চমে বঙ্কাৰি 
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গাইছে বিবহ গীত, সেই সুখালষে 

-মদ্ধ হেলাইত পৃষ্ঠে তাকিবা আল নে, 

বলিষ! ইসলায, অহিফেণ-বিহ্বলিত 

কুষ্চিত নয়ন, কু বদন হইতে 

ঝবিছে ফবলীনল, মোঁসাহেৰ কোন 

দিতেছে বদনে খুন, বসন্ত অনিলে, 

ততোধিক বাম1-কণ্ঠে জর্জবিত হিযা, 

টলিতেছে খাঁসাহেব ও রদ্ধ বনে । 
যেই দিগ প্রক্কুতিব নন্দন-কানন 

পুণ্যভূমি, যথ। মবি আবণ্য প্রণষে 

বল্পবী কাধিছে শাখী,-_ লৌহার্দ-প্রণযে 
ভাঁবত-নাগব-ননে বঙ্গোপনাগব, 

গাইতেছে দিবানিশি সমীবণ-তালে , 

বদ্ধ বথা। পণ পক্ষী প্ররুত-গুণযে, 

কুসুম বিকাশি যথা আপনি শুকায, 

আমোদিয। দশদিশ গন্ধ মনোহবে । 

কখন কি জন্মে কভু পশে নাই বথ] 

মানব-কলুষকণ্ঠ, সেই পুণ্যভূমে 

সতীব সতীত্ব নাশে, পশু-রক্তজোতে, 

কবিযাছে কলুষিত পাঁপিষ্ঠ ববন। 
হাষ বে কালের গতি বলি হারি যাই । 

অবিশ্রাস্ত বিঘৃর্ণিত যেই কাল-চক্র 

গ্ধব্ব, অমব, নব কা”ব সাধ্য হেন, 

ঘ্নেই চক্র-নেমী মাঝে বহিতে অটল ? 
নং 
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একবাব আবর্তনে দে চক্র, কখন 

ভিখাবী বাজেন্দ্র হাধ বাজেন্ ভিখাবী 

সেই চক্রনেমী-তলে আজি এই দান 

বিচিত্র অদৃষ্ট ক্রমে আছি যন্ত্রণা ! 
হে কল্পনে ! একি হেবি দ্বীপ-পৃর্দ কোণে, 

ও কাননে কেন আজি অসংখ্য জন্গ্যানী * 

কে ক'বে আমায,-আমি জিজ্ঞাদিব কা'বে 

নীবব সলিলী বাজ্য, বিটপী নির্ধাক, 

বে দিগে ফিবাই নেত্র দে দিগে সন্ন্যাসী 

কি মবি পবিত্র দশ 1 সন্ন্যাসী নিচিষ, 

মৃত্তিমান ধন্দ বেন, বিভুতিভূষিত" 
কটিতে কৌপিন, হাষ (শবে জটাক্ুটে 

উদ্ধী চুডবীধা, ত্রিশুল দক্ষিণ কবে, 

বাম কবে কমগুলু* ঝুণী পৃষ্ঠটদেশে, 

আউজান্ুল্বিত ভুজে, বিশাল উবনে. 

দেখাঁষ স্ুম্প্ট ভন্মে লিখা শিব নাম, 

গৈবিক বনন শিবে উডে ফবফবে, 

স্বদুল দক্ষিণাঁনিলে স্বদ্ধুণে কাপিবা , 

এই বেশে যোগীচব কেহ বা দিব; 

অগ্ধ নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে নিমগন । 

বঙ্গোপনাগব তীবে সলিলী প্রণষ 

দেখিছে কেহ বা বনি, কেহ বা আবাব 

স্বছুমন্দ পাঁদক্ষেপে কবিছে ভ্রমণ, 

প্রকৃতি মবনী-তীবে 1--নযনবঞ্ধণ ৃ 
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-গত, বক্ত, নীল, পীত, কুমুদ কল্ধাবে 

আচ্ছাদিত নে নিম্মল সবলী-হদয । 

যথা বঙ্গ কুলবধু কারুকাধষ্যে গডা, 

বৰনে আববি বক্ষ অমলতবল, 

বাখিছে লুকিয! চিব অটুট প্রণয 

বকুল, চম্পক, পাবিজাত, নাগেশ্ববঃ 

সহস্র কুম্থমে ভূষি নয়নবঞ্জন, 

বে যবসী-তীবশোভী, যথা ধনী-গছে 

াপন দুহিতাচষ চাক অলঙ্ক তা । 

কাকে ঝাঁকে মধুকব উডিছে ঘুবিছে, 

তাডাইছে কেহ অন্য মধূপাঁনে বত 

সমশ্রমী মর্বকবে, কেহবা গাইছে 

সধুবে মধুব গ্রীত, মেই তানসনে 

মিশাইছে বন ঝাউ-তান মুগ্ধকব । 
নবসী-অনতি দৃবে-_পুবব দক্ষিণে 

একটী কদন্ব রক্ষ,+_যাঁব পুষ্পচষ 

বুবতীব স্তন রুচি ধবে মনোহব । 

আাচ্ছাদি কানন বক্ষ সহজ ডালাষ, 

নহিয। ববিঝ কব নীল পত্রদলে 

দাডা'যেছে, বক্ষবাহী-লতিকাকু্ম 
ফুটিষা বিচিত্র বর্ণে পড়েছে দোলিষা 

রক্ষ-শিব হ'তে নিন্সে শোভি চাবি পাশে 

সবুজে, সুনীলে, মবি যেন চিত্রকব 

সাজা'যে বেখেছে এক গ্রমোদ-ভবন 1-- 



১৯ হেম্প্রভা | 

চতুর্থ প্রহবে দিবা, ভাটা-সমাগমে 

বঙ্গোপসাঁগব-নীব ধাইছে কল্লোলি 

ভারত সাগব বক্ষে, সে শোক-নিনাদে 

বঞ্জিত ও পটগৃহ-অভ্াস্তবে শত 

সহজ্জ ফোষারা মবি উাইছে উছলি , 
হাঁধ বে নযন বেখে নাহি প্রযোজন, 

যা*্ব না ববষে অশ্রু অপবের দুখে ৷ 

মধ্যে একখণ্ড শিল। পূব পাংশুল 

স্থিত বাজাসনাকাবে, তাহে গ্রতিষ্টিত 

অপূর্ব যুখল মৃত্তি”_যুবক যুবতী । 
অবতীর্ণ সে যুবক মধ্যম বৌবনে”_ 

ভল্মে আচ্ছাদিত বপুঃ সন্গ্যানীব বেশ । 

বাম অঙ্গে মিশি এক ষোডশী কামিনী, 

€ যেন ভম্ম-স্তপ-মাঝে উজ্জ্বল-অঙ্গাব ) 

আলোকিছে বন-ভূমি, পিঁধনে বামাব 
গেরুষা ঠকৈশিক বাস, স্বছুল অনিলে 

স্বছুলে ছুলিষ! মবি দেখায় দর্শকে 

কনক শবীব-আভা, পুর্ণেন্ছবদন, 

আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্র, পীন পযোধব 
অমল সুচারুবক্ষে, বু দিন হ'তে 

বিদাযিছে বিনোদিনী স্বর্ঁতলঙ্কাবে । 

সেই শুম্তন্থলে আজি কানন কুস্্মে 

গডি নানা অলঙ্কার বিভূষিতা৷ বামা , 

যুবতী-দক্ষিণকব নিটোল পাংগুল, 
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জডা'ষে যুবক-আীব। পড়ি বক্ষদেশে, 

যুবতীব অংস দেশে যুবা-লব্যকব, 
হেন দ্বচবদ্ধ যথা বল্পবী বিটপী, 
নীববে বলিয। টৌোহে, সম্মুখে নীববে 
বনি সতী? পাহাডেব সঙ্ন্যানী-প্রবব, 

বাহজ্ঞানশুন্য যেন কি যে ভাবনাষ। 

আবস্তিল' যোশীবব ক্ষণেকেব পবে 

“যে'দিন মণীক্র তুমি পশিল! কাননে 

ভীষণ গ্রাতিজ্ঞ। সনে, সেই দিন হ'তে 

নঙ্গোপণ্ন তব সনে আছি ছদ্মবেশে, 

কাযানহ ছাযা যথ।, ভাবি ভবিষ্যত , 

উদ্ধাবিতে বাজ্য তব কি অধ্যবসায 

কবিযাছি জানে তাই এ বাজ-বালিকা +_ 

মাবে। দ্বেখ বক্ষে, পশি যবন-আলষ 

যেই দিন শুনিলাম মন্ত্রণা তাদেব,”-_ 

বিস্ময়ে হেবিল যুবা যোশী বব-বক্ষে, 

তববাবি-চি্র এক উপ্রবীত কপে। 

"আমাৰ বলিতে নাই পংবাবে আমার, 

জান বন, তব দুঃখে ছুঃখী আমি বূদা । 

শুন বত্স। এই যুক্তি করিযাছি ল্ফিব,_- 

মহরম উপলক্ষে সমগ্র ববন, 

আজি উন্মাদিত মরি উৎনব-আঁমোঁদেঃ 

বণ-সজ্জ। পবিহবি বিলাদে বিব্রত: 

ঞ হেন সুযোগে দি সহ সৈম্তচষ, 
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অলক্ষিভে পাবি মোরা হুর্গ-অভ্যস্তবে 

প্রবেশিতে, তা; হইলে ববন-ঈশ্বর,- 

যা+বে পালাইযা আঙ্গি চ্রল হ্ছতে 

লইবে আশ্রয আজি শমন-নিলযে, 

আপন বিববে কিবা” বিনা বক্তপাতে 

লভিবে জনক বাজ্য বুদ্ধিব কৌশলে । 

আন্তি প্রদানে বথ। দেব বৈশ্বানবঃ 

আবক্ত-নযনে যুব! বলিতে লাশিলী, 

“আবিশ্বানী ষবনেব কুট-মন্ত্রণাব 

জনক নিধন মম, তা? বলে কি আঙি 

ভূভাবত প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রমহত্বতা 

ভুবা'যে কলঙ্ক-নদে জযিব ঘবনে % 

তস্কবেব প্রতিশোধ কে লয কখন 

চুবি কবি” সেনাপাতি, ভাবত-লাগাসে 
ডুবিব প্রাস্তবখণ্ড বাধিযা গলাব, 

হিৎআ জন্ত পবিপুর্ণ পশিব কননে, 

আম্বত্যু মা।গব ভিক্ষা, জন্মভূমি মম 

থাকিবে সহজ বৰ আবো। প্বাধীনে, 

পিতাব অনভ্িম স্থান লভি যদি আছি, 

তবু তব এ দ্বণিত বুক্তিআচবণে 
নহিৰ লম্মত কভু , দ্রলিতে যবন 

বীব-বীরধ্যে অনমর্থ মনে কব বদি, 

ভ্রমি চল এই বেশে তীর্থ তীর্থান্তবে , 

নতুবা প্রেবহ দূত নবাব সদনে 
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বুদ্ধের রাঁবতা। ল'ষে 1”--ববষাব কালে 

উলঙ্গ শবীবে ষথা। বিটপী-নিকব 
বাদলেবধাবাবাণ নহে অকাতিবে”হ 

অস্তর্ভেদী নিব দষ যুবা-বাঁক্য-বাণে, 

সেনাধ্যক্ষ স্থিবমুত্তি নাহি বিচলিল ৷ 

মগধ প্রধান দূতে ডাকি সৈন্যেগ্ুব, 

আবস্তিল কভিবাবে,_“ঘাও দৃত তুমি 

অব্যাজে এখনি ওই নবাব শিবিবে, 

বীবকণ্ঠে কাপাইযা যবন-অন্তব 
বহিও ইস্লামে-_-বীব অনীন্দকুমাব 

আহ্বানে নমবে তোমা, পিতু হত্যাকাবী 
যবনেব উষ্ণ বক্তে অধিষ্ঠাত্রী দেবী 

পুজিতে বাসনা তাব, অকপটি ক্ষত্রি-_ 

সম্মুখ সংগ্রামে বণ দাও এসে তাবে 
সাধ্য থাকে বদি , শুরু কেশ সুশোভিত 

মস্তক তোমাব চাহ যদি বাক্ষবাবে 

নিববিস্বে নিবাপদে, লষে দস্তে তৃণ 

বাও পালাইযা পাপী আপন বিববে , 

উপযুক্ত স্থান লভে উপযুক্ত জন, 

মকবন্দ লভে অলি, স্ভুবলভে সুধ।-- 

ভেকেব চীৎকাব নাব অশুব নিধনে, 1” 

নেনাপতি-আজ্ঞ। লিঃ দ্বৃত প্রাণমিযা 
মণীক্জ্চবণ, রক্ষ বাধিযা সাহনে, 

, চলিল শিবিবে নিক্ষ লইবাবে বেশ 



হেমপ্রতা। 

দূত উপযোগী, যেতে ববনেব পাশে । 

নেনাপতি মণীন্দ্রেব অজানিতবপে, 
পশ্চাৎ হইতে পুনঃ আহ্বানিয! দূতে 

কি কহিল! কাণে কাণে,-ছুরু দুরু কবি 

কাপিল দূতেব হিষা, প্রণমিয়। দূত 
পশিল শিবিবে পুনঃ--ফিবিলা সন্ন্যাসী । 

মণীন্দ্রের বীরশ্রীবা সুস্বণাল ভুজে 

জডাইযা বিনোদিনী, সবস বসস্তে 

কহে যথা মধুকব কুন্থমেব কাণে 

নবন প্রণয-কথা১ আবস্ভিল| বাল! + 

“হায নাথ । এ ভুঃখিনী পিতৃ, মাতৃহীনা, 
মনেব মানস হাষ কত শত উলি, 

শিষাছে মিশাষে পুনঃ ।নবাশ-পবনে । 

প্রারটখন যবে নীবদমালাষ, 

সহজ ববণে রণ্তি আপনি মিশায, 

কে চাহে তাহাব পানে £৮_ এই স্বার্থপব 

নংসাবে ক'জন। আছে হেন নাধুজ্ন, 

হয বদ্ধ পবিকব তোষিতে কাঙ্গালে ? 

মনে এক অভিনব উদিল মানস, 

শেষ্ ভিক্ষা, নেই ইচ্ছা। পুবাইবে নাথ ?” 

ছল ছল নেত্রে যুব! হেম প্রভ1 হেম, 
চুম্বিঝ' ললাট-উষ্ণ কহিতে লাশিলা*__ 
“প্রাণ মি । তবতবে কি আছে নংনাবে, 

করিবে মণীন্দ্ কভু ভ্রমে অস্বীকার £*-- 
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গদ গদ ভাঁষে পুনঃ কহিল কুমাঁবী ৮ 
“বাল্যকাল হতে মাথ, বৃদ্ধ মন্ত্রী কাছে, 

শিখিযাছি যুদ্ধ শিক্ষা, দাও অনুমতি, 

প্রবেশি নমবাঙ্গণে বধিষা যবন, 

কবি কিছু উপকাব জনমভূমিব , 
অন্যথা এ ছাব প্রাণ বাখিষা কি ফল, 

আজি কিন্ব। কাঁলি যদি অবশ্য মরিব % 

আবে এক নিবেদন শুন হৃদযেশ 1-_ 

ভুমি আমি, ওই বৃদ্ধ সেনাধ্যক্ষ তব, 

তিন ভাগে তিন জন সহ সৈম্বল 

আক্রমি যবন-বাজে কবিব নিধন ।* 

বমনীব কমকণ্ঠে এ বীবতী। শুর্নি, 

হবষে হানিষা সেন! নাষক কহিলা, 

“নিংহী কি গ্রনবে কভু শ্বগালকুমাবী ?*-- 
কুমাব কুমাবী এবে নহ সেনাপতি, 
চডি স্বীষ স্বীষ অশ্থে পশিল1 গুহায, 

বথায় নৈনিকদল নক্ন্যাসীব বেশে, 

লুকাইযা বীবমুষ্তি, পুষ্প কোলে বথা 
লুকাইয! শিলীমুখ বযষেছে গোপনে ॥ 

সেনাপতি-মন্ত্রণাষ বৌদ্ধ দূতবব, 

স্বীধ বংশোচিত কিন্বা দ্বণিত অন্তবে, 

না পশিয়া বীববব ইস্ লাম শিবিবে, 
অদ্ধ পথ হ'তে ফিরি প্রণমিল আসি 

মৃণীন্দ চবণদ্য, ভ্বরাতি হেতু 
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বহিতেছে ঘনশ্বান, হিযা ছুরু দুরু । 

বলিলা কুমাব তবে হেবি দূত পানে , 

“কিবে দূত কেন তোব মলিন বদন, 

স্বকাধ্য ভুলিযা কেন নীবব বসনা £ 

বণ স্থষ্টি যেই দিন হঈটতে হইল, 
'জই দিন হ'তে দূত শক্রুব শিবিবে, 

আপন শিবিব জ্ঞানে নিভীকহৃদষে, 

কহিতে, শুনিতে পাবে , পামব যব ন, 

ভুলে কিনে মহাঁমন্ত্র অপমান তোৰ 

ক্বিাছে কহ দূত । বিলম্ব ন! নে, 

দাবাদগ্ধ বনপ্রায জ্বলিছে হৃদয, 
দবন শোণিতপানে সুুডাই নে ম্বালা 1”. 

নত্রনীবে বিধৌতিধ! মণীন্দ-চবণ, 
খেদ-জর্জবিত-অদ্ধ-উচ্চাবিত কণ্ঠে 

কহিতে লাগিল দ্বত,+_“কি কহিৰ প্রভূ 

বন নাবকী পাপী ক্ষত্রবুদ্ধনীতি 

জানে কি কখন £গ হায নদত যা*দেব 

নৃহৃন্ডেদে কপটত চিব নহচব ! 

এ মুহুর্থে তব পদে লইন্ু বিদাষ, 

পশিষা অমনি বেগে যবনশিবিবে 

কাপাইয। নভাস্লী ক্ষত্রিয গববে, 

কহিলাম গবজিযা ইঞসা.লাম ঘবনে।_ 
চউল-পেন্দত ম্বণীক্্র কুমাৰ, 

আহ্বানে সমবে তোমা হে যবন-বাজ ॥ 
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[পত্ হত্যাকাবী কাপুরুষ যবনেৰ 

নিঃস্থত বকত-আোতে, কুলদেবী ক।পা 

পুজিতে বান তাবঃ নাধ্য থাকে তব, 

এলে বণ দাও তাবে, ধর্মবুদ্ধে তোমা 

আহ্বানিছে বীববব, অন্যথাষ বাও 

দাতে তৃণ লষে, পাপি, আপন বিববে ? 

মৌমাছি মৌচাক হ'তে মধু আহবণে 
বায যবে নব নৃপ” মৌমাছি নিচব 

শত্র-আগমন হেবি হুষ্কাবে যেমন, 

বোষে, ক্ষোভে হুঙ্কাবিল সহজ যবন 

নবাব আপনি আজ্ঞা! দিলা দশজন 

লেন! নাধকেব প্রতি বধিতে আমা , 

বিষম বিভ্রাটে আমি পড়িনু তখন । 

কুল কাত্যাযনী কালী ভাকি মনে মনে, 

তব এ প্রদত্ত অবি বক্ষ-স্ত্রাণ হ'তে, 

“চ্টলের জয় ' বলি ধবিন্কু সম্মুখে , 

না জানি কি বীবপণা অদ্দিতে আমাব 

প্রদানিলা আগ্যাশক্তি, ভীম যোধ দশ 

চুষ্বিল ধবণীবক্ষ ভানি বক্তজ্মোতে . 

শ্বান ভরে আজিলাম এ বাবতা দিতে 

কমল চবণে তব, যাহা আজ্ঞা হয 1” 

আন্রাণিযা স্নেহভবে দূত-শিব ব্রাণ, 

অশনি দম্পাত দৃশ, চাহি যোধুবর্গে, 

কৃহিল। কুমাৰ তবে “শুন বীবণ । 
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স্বাধীন চউল সুতি তোমবা সকল, 

জন্মভূমি শ্রেষ্ঠ মানি জননী হইতে, 
যত দিন বক্তকআ্োত বহিবে শবীবে, 

জননীব অপমান সহিব কেমনে % 

নহিব কেমনে বল সতী বমণীব 

হবিতে সতীত্ব বত্বু £₹_ববন-রুপাঁণে 

শিবচ্ছন্ব-ছাগী-ধেন্ু যায গড়াঁগডি 

কলুষিষা পুণ্য-ভূম-শ্যাম-ছুর্দাদলে 
বঞ্জিধ। বকতজ্োতে দেব আদিনাথ, 

যব্ন পবশে ডবি আজি “আদিকুণ্ডে ” 

কি সুখে থাকিব বনি নীববে আমবা, 

না দি যবন পাপে? ছৃতঅপমানে 

অপমানী নহি কিহে আমবা সকল ? 

হাবাষে সতীত্ব বন্ধ নাবী-হাহাকাব 

কুহিছে ডাকিযা শুন--আমাদেব মত 

কলত্র ছুহিতা। নব কাদিৰে তোদের 

লও তববাবি সবে, চল যাই বণে, 

কে আছে এমন ভীরু এত অপমানে, 

হইবে পশ্চাৎ্পদ যবন দলিতে ?৮-_ 

ক্ষোভে, বোষে সৈম্যবর্গ পিধান হইতে, 

অন্ধ নিক্ষোষিয়া অনি, কাপাইব1 ওই 

প্রভাতী বঙ্গীত পূর্ণ প্রক্কৃতি অন্তব, 
রাহাপুবী দ্বীপ, আবে বঙ্গ বন্বাকবে 

কীপাষে লহবী মালা, গাইল গ্রস্তীবে, 



ষষ্ঠ সর্থ। হব 

“জয় চট্রলের জয় মণীন্দ্রের জয় !” 
আগু হযে “কুমাবেব হৈম হেমপ্রভ! 

'আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র গাস্তীর্য্যে চাহিষা, 
ভাসাইযা চিন্তাবেখা কুসুমী অধবে 

'আবস্তিল। বিনোদিনী,--ুন সৈন্যচয 

জনক, জননী হাঁবা চিব অভাগিনী, 

আপন তনয জ্ঞানে বক্ষিলা সকলে, 

অর্পিতে কি শেষে পাপী যবনেৰ কবে £_ 

তনষা সদ্বশ বদি ভালবাস সবে, 

গল সবে বণাঙ্গণে বধিতে বন, 

অন্যথাব এই আ্ীবা কবিয়া। ছেদন 

ভাবত-লাগবে, পা ফেলাও উছটি । 

সন হ'তে বাহিবিষ। বদ্ধ মন্ত্রীবব, 

ক্রোডে কবি ছেমপ্রর্ভ1! বজল নযনে 

মশ্ুসিক্ত শুক ওষ্ঠ চূুমিষ। আদবে 

কাঁপাইয। বীবকণ্ঠ, তীক্ষ দুর্টিবাণে 

[বধি নৈন্যচয-বক্ষ কহিতে লাঁগিল1 ১ 

“নাহি মাতঃ হেন টসন্য অধীনে আমাব, 

ডবিবে যে ষমে কভু বক্ষিবাবে তোমা , 

ষেই অস্ত্রে স্থশোৌভিত এই বৃদ্ধ কন 
হইবে যবন-লম্ম্রী তাহে তিখ/রণীশ- 

চ্উল-বিজয়-ধ্বজা উডিবে আবাৰ 

_ মৈনাক-পর্জত-শিবে গাইবে উল্লাসে 



হেমপ্রত॥ 

কাননেৰ পণ্ড, পক্ষী চট্টলের জয়! 

বঙ্গোপমাগবে মিশি ভাবত মাগবে, 

মেঘ্্রে গবজিবে চ্টলের জয় ! 
ক্ষেত্রকম্ম পবিহবি কৃষক নিচয, 

বণিকবাবিধি গভে গাইবে হবষে, 

উলঙ্গ কপাণ কবে, চট্রলের জয়! 

গাইবে গিরিজাঁবাল। পুব্-জোযবাজ্যে 

প্রেম বঙ্গ পবিহবি, চট্টলের জয়! 

অববোধে প্রবেশিষা এ সুখ লী, 

গাবে কুলাঙ্গনাগণ মাতিয। উল্লাসে, 
এ দে কুমারী হেমার জয়, চ্টলের জয় 1" 
শধ্যাষ শাবি বোগী গা'বে আম্ফালিয" 

৬ টস জয় হেমপ্রভ1 জয় মণীন্দের জয়' ৷" 
ইজ্লাম-শিবিবে যথা কামুক বন 

মাতিয। প্রণযবঙ্গে গাইছে হবে 

প্রবেশিল দেই হব মণীন্ত্র শ্রবণে, | 

ভাঁবলা মণীক্ দেব নংগ্রামনিনাদ 

ভ্রিবিভত্ত কাব নৈন্য জমান কুয়াব, 

ছুটিল। শিবিব-পানে ধীববঙ্গে মতি, 

ববষাব কালে বথা গিবিণুক্গ হ তে 

ছুটে এক ভ্রোত ধরবে বলিল কল্তোলে। 

"জয় ম! মীধেশ্বরী চ্েশ্বরী জয় !”- 



ষষ্ঠ অর্থ । ১২৩ 

শাইযা ছুটল নৈম্য তিন জ্রোত ধবি 
তিবেণীব পবাক্রমে, পশিষা শিবিবে 

সম্মুখে পাইল খাঁঁবে অমনি নিপাত 1 

কে চাহে কাহাধ পানে ৯ বক্তাক্ত ভূতলে 

যবন দেনানী, পালাইতে নাহি পথ, 

যে দ্িগে ধাইতে চাষ, ক্ষত্র সৈম্যচয-_ 

অমনি বলাঁষ গলে তীক্ষ-তববাব । 
শিবিব উঠিল দ্বলি, অনংখ্য যবন 

হল ভল্মীভূত প্ভায, সঙ্িন প্রহাবে”_ 

কামান, বন্দ্রক, সদা আশ্রি-উদ্দীবণে, 

তীক্ষ তববাবি-ঘাঁষ, শতাঁধি সহজ 

দুবন্ত ববন পাপী হত বা আহত , 

ববষাব কালে যথা কর্দামি মহীবে 

ধাষ বৃষ্টি-বাবিজ্বোত সমুদ্রের পাঁনে, 

ধাঁইল যবন-উষ্ণ-শৌণিত-তবল, 

বঙ্গি-“সাহাপুরী”বক্ষ ভাবত সাগবে। 

স্স্থিব বাবিধি-নীবে পোতচষ ষবে 

নআানন্দে খাহছিষ! চলে দেশ-দেশাজ্তব,-_ 

অকস্মাৎ আনি যথা ঝঞ্জা। ভবঙ্কব,__ 

জস্সতর্ক পোত বা।শ ডুবাষ সাগবে, 

আঁচম্বিত আক্রমণে ঘবন-নিচয, 

দেকপ হইল হত, মণীন্দ্র-আজ্ঞায 

কেবল ইন্লাম বথ! গাঁষিকাব সনে, 

আনন্দে ভানিতেছিল, কীচিল জীবনে | 



মেহপ্রভা । 

চলিলা মণীন্দ এবে ইস্লাম-সদনে, 

আগে পাছে নৈম্তগণ গ্াইযা চলিল, 

“কবে বনু পাপ-কার্য্য নবগবের্র মাতি, 
প্রাশ্চিত্ত এক দিন হয অভিনয 1*-_. 
ুশ্থিব অথচ ন্বীয বীর গর্বর্ব কণ্ঠে, 
হেবিযা ইস্লাম-পাঁনে কহিল! কুমার 

“ওবে বে যবনবাজ ক্ৃতত্ব পামব । 

অন্ধি ছলনায় যেন জনকে আহ্বানি 

নিহত করিলি, পাপি, আপন শিবিবে, 

আজি নেই প্রাষশ্চি দিন উপন্হিত 1 
আছে সৈন্যগণ মম আজ্ঞা-গ্রতীক্ষায়, 

নেত্র সঞ্ধালনে মম এখনিবে তোব 

কবিবে এ শিবশ্ছেদ, ইচ্ছা সবাঁকার 
দেখাইতে মুণ্ড তোব প্রণযিনীগণে । 

কিন্তু 'এই চল ধর্ম নহে ক্ষত্রিষেব, 

না বধি শীতল বক্তে মোরা শক্রগণে , 
বন্দি ভূমি মম পাশে 1-ডবিও না তাধ, 

কবিব বীবেব কাজ , যাও চলি ভুমি 

যথা “সুজ প্রভু তব, তব আগমন 

প্রতীক্ষা বহিযাঁছে, কহিও তাহাবে 

যেন আব আধ্য-ন্ুতে আঁবাহেনা বণে 
এ মহা! আহবে যেই লিখিনু, হৃদযে, 

মুছিও না বক্ষ হ'তে থাঁকিতে জীবন 1” 

মশীন্দ্রেব বীববাক্যে ভবিয়। নবাব 
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লাগিল! সভষে বদ্ধ কহিতে কথন , 

“বুববাজ 1 

লও তব পিত্বাজ্য, নাহি প্রয়োজন 
আমাব তাহাতে কিছু, এ বদ্ধ বে 

জানিলাম প্রাষশ্চিত্ত আছে কলুষেব, 
ভোগিলাম পাঁপভোগ»__আঙ্িঅপমাঁন 

দহিছে অভ্ভবে বেখে, মক্ত্রীমন্ত্রণা 1 

ধশ্মপবায়ণ ক্ষত্রি বুবিন্থ নিশ্চষ 1” 

নবাবে শবণাগত হেরিয়া কুমাব, 
নব অ।নন্দ-উচ্ছশাসে কহিতে লাগিল। * 

“বথ। ধম্ম তথ। জধ শাস্ত্র উক্ত কথা, 

না বুঝি মবম-মতে, হে ব্বদ্ধ নবাব । 

তিবস্কাব হিন্দু ধর্মে, উচিত মমষে 
কিন্তু তা”ব প্রতিফল হয প্রতীমান +_- 

মাও এবে নিজ বাজ্যে, ছাডিন্থ তোমাষ, 

ক্ষত্রিষেব ধন্মন মনে বেখে। নিরম্তব, 

পবাণও প্রদানি মোব। আশ্রিত জনাষ,-- 

কিন্তু পাপ-কাধ্যে ক্রোধ বাঁডে ভযঙ্কব ৷” 



উপসৎহার । 

€ 5.) 

কি মবি উত্সবে আজি অস্তব সবাব 

স'হাপুবী-্বীপোপবি, 

বিজয পতাক। সাব, 
উডিছে,-_বিবিধ বাদ্য বাজিযা অপাব £ 

€২) 

বাজ-নিংহাননোপবে মণীন্দ্রকুমাব” 

উদ্বাসীন্ বেশ ছাড়ি, 

মোহন মূর্তি ধবি, 

বামে হেম্গ্রভা সতী সতীত্ব আধাব । 

(৩) 

সজ্জিত চাবি পাশে কদলীব দলে. 

আবাবি পন্তবে-চ্যুত, 

পুর্ণ বাবি কুস্ত শত 

কদলীব তলে, ভদ্ধে চক্দ্রাতপ দোলে ! 

(৪) 

আন্দোলিষ। শুন্ঠ মার্গ বিজষ বাজনা, 

নীবদ-প্রতিম ম্ববে, 

বিজয় ঘোষণা করে, 

আনন্দ বিভোরে মরি গায় দিগাঙ্গনা ! 
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(৪) 

গাইছে গিবিজাঙ্গন! আনন্দে মাঁতিষা, 

কোমল চবণদ্বয, 

তালে উঠি তালে লষ, 

ক্ষণেকে নিতশ্ব-দোল দেষ দাভাইয়। | 

(৬) 

চামব শোভিছে কাবো স্থকোমল করে, 

ব্জনী লই! হস্তে, 

ধবি কেহ বাজ-ছত্রে, 

কেন বা গোলাপ জল ছিটে অকাতবে । 

(৭) 

সোনাব ঘাখড়ী পুবি সুবাঁরিত জলে, 

যুবতী কামিনী শত, 

ববষিছে অবিবত , 

দম্পতীব শিবে নীব, পুষ্প, কুভুহলে । 

(৮) 

পবিত্র-জাহ্ববী-নীবে মন্ত্র উচ্চাবণ 

কৰি পুবোহিতগণে, 
ববিল! মাহেন্দ্রক্ষণে, 

চট্টল-বাজেন্দ্রপদে কুমাবে তখন । 

(৯) 

হজ্ব কামান বাঁশি অগ্নি উদ্লাবিষা, 

অমনি গর্জিলা ঘন, 

গবজিল সৈম্তগ্রণ, 

£হমপ্রভা মণীন্দ্রের জয় উচ্চারিয়া । 



১২৮৮ হেমও্রভা । 

€ ১) 

গাইল কাননে পাখী, পশ্ুগণ বনে, 

মত্স্যব্বন্দ নীবতলে, 

উদ্ভিদ কানন-কোলে, 
গাইল -তজয় নগেজ্স সঘনে। 

€ ১৯০) 
গম্ধবহ-পুষ্ঠে বহি অমনি নদে ধ্বনি 

ভাবতেব চাবি পাশে, 

বিলাইল। অভিলাষে, 

স্বর্গেব কনক ছাবে পশিল অমনি । 

(১২) 

কম্পিত স্ববগ, মত্ত যাহাদেব ম্ববে, 

হেন নৃপচয় ভাসি, 

আনন্দে, মন্দাববাশি 

ববশিল হেমপ্রভা,মণীক্ের শিবে 

শপ ৩ 2 শা 

অম্পুণম্ । 








